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บานเลขที่ ๘๓  ซอยโชคชัยรวมมิตร
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๔๗

เรื่อง  ขออนุญาตพิมพหนังสือ
นมัสการ ทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณ ( ป.อ. ปยุตฺโต) ท่ีเคารพอยางสูง

จากที่ทานเจาคุณอาจารย ไดเคยสอนไววา “เราไมควรประมาทใน
กุศลกรรม” ทั้งคุณแมและดิฉันก็ไดพยายามทําในสิ่งที่คิดวาเปนประโยชนแกผู
อื่นตามกําลังของตัวเอง และในโอกาสสําคัญคุณแมก็จะขออนุญาตพิมพ
หนังสือธรรมะของทานเจาคุณอาจารยไวสําหรับแจกอยูเสมอ ตามพุทธพจนที่
วา “การใหธรรมะ ชนะการใหท้ังปวง”  ตอนนี้ ดิฉันมีอายุครบ ๒๐  ปแลว นี่จึง
เปนโอกาสดีที่ดิฉันจะเจริญรอยตามคุณแม

ดิฉันกําลังศึกษาอยูชั้นปที่   ๒   คณะเศรษฐศาสตร  (หลักสูตรภาษา
อังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดศึกษาแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรใน
สํานักตางๆ และขณะนี้ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ กําลังเปนที่สนใจในหมูนัก
เศรษฐศาสตร เพราะเปนแนวคิดที่มีความแตกตางจากเศรษฐศาสตรสาย
หลัก  ดิฉันจึงใครกราบขออนุญาตจัดพิมพหนังสือ เร่ือง “เศรษฐศาสตรแนว
พุทธ” ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหนักเศรษฐศาสตร รวมถึงคณาจารย  
นิสิต นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ไดความรู ความเขาใจในหลัก
เศรษฐศาสตรแนวพุทธที่ถูกตอง และสามารถนําส่ิงที่เรียนรูจากหนังสือเลมนี้
ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน ทั้งแกตนเอง และผูอื่น

ดังนั้น  ดิฉันจึงกราบขอโอกาสจากทานเจาคุณอาจารย เพื่อจะได
ดําเนินการจัดพิมพหนังสือดังกลาวตอไป

ดวยความเคารพอยางสูง

(นางสาวอนรรฆ  เสรีเชษฐพงษ)



นิเทศพจน

คุณอนรรฆ เสรีเชษฐพงษ หรือตามชื่อเลนที่บาน คือ “นองปน” ซ่ึง
เปนชือ่ทีข่อเรยีกตอไปในทีน่ี ้ ในฐานะทีรู่จักกนัมานานตัง้แตเธอไปวดัเมือ่ครัง้
ยงัเปนเดก็เล็กๆ นองปนไดเหน็คณุแมของเธอ คอืคณุจฬุารตัน พมิพหนงัสือ
ธรรมะแจกไปๆ ในโอกาสสําคัญตางๆ ก็จดจําไว และคิดวาจะทําตาม

บดันี ้นองปนมอีายคุรบ ๒๐ ป เธอปรารภกาลเวลาสาํคญันีแ้ลว เหน็
เปนโอกาสเหมาะที่จะทําในส่ิงที่คิดไว คือจะพิมพหนังสือธรรมะแจก 
และเนื่องจากเธอศึกษาอยูในคณะเศรษฐศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ในยคุสมยัทีเ่กดิมคีวามสนใจเกีย่วกบัเศรษฐศาสตร
แนวพุทธ จึงตกลงใจวาจะพมิพหนงัสือ “เศรษฐศาสตรแนวพุทธ” ทัง้พากย
ไทยและองักฤษ เพือ่แจกมอบเผยแพร เริม่แตภายในวงวชิาการเศรษฐศาสตร

เมื่อกาลเวลาหมุนเวียนมามีอายุครบรอบปหนึ่งๆ เฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อครบรอบใหญที่วัยมีความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ คนทั่วไปนิยมจัดงาน
ที่เรียกกันวา “ฉลองวันเกิด”

การที่นองปนพิมพหนังสือธรรมะแจกในวาระที่มีอายุครบ ๒๐ ปนี้
ถาเรียกวาฉลองวันเกิด ก็พูดใหเต็มไดวาเปนการฉลองวันเกิดดวยธรรมวิธี
คือฉลองดวยวิธีการที่ชอบธรรมดีงามมีประโยชนเปนสิริมงคลอยางแทจริง 
ไมกอความเสียหายโทษภัยหรือความลุมหลงมัวเมาประมาท ทั้งแกตนเอง
และผูอื่น เปนความคิดในทางสรางสรรคของตน ที่ทําใหเกิดผลในทางสราง
สรรคแกสังคม เปนความดีงามที่นํามาซึ่งความเจริญงอกงาม

พูดใหส้ันวา ใชวันเกิดของตนเปนโอกาสในทางสรางสรรค ใหเกิด
ความเจริญงอกงามทางธรรมทางปญญาแกสังคม หรือใหส้ันกวานั้นอีกวา
ทําวันเกิดของตน ใหเปนวันกอเกิดแหงกุศล

ตามสํานวนทางธรรมพูดวา ปรารภการณใดที่เกี่ยวของแลว ก็ทํา
บุญ คือ ไมวาอะไรจะเกิดจะมี ก็ทําดีเขาไว
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เศรษฐศาสตรแนวพุทธ นี้ เดิมเปนปาฐกถาธรรม ซึ่งไดแสดงในมงคลวาร
อายุครบ ๗๒ ป ของ ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๑ มูลนิธิโกมลคีมทองไดขออนุญาตตีพิมพเปนเลมหนังสือ
ครั้งแรกในชวงกลางปเดียวกันนั้น

ตอมา พระภิกษุชาวอังกฤษรูปหนึ่งมีความพอใจไดแปลเปนภาษาอังกฤษในชื่อ
เรือ่งวา Buddhist Economics โดยขอใชนามบาลเีปนชือ่ผูแปลวา J.B. Dhammavijaya
(เจ.บี. ธัมมวิชัย) แลวมอบถวายแกผูเรียบเรียง และมูลนิธิพุทธธรรมไดขออนุญาต
พิมพเผยแพรครั้งแรกในชวงกลางป ๒๕๓๕ เกิดเปนฉบับพากยไทย กับฉบับพากย
อังกฤษแยกตางหากกัน จนกระทั่งคณะกรรมการเอกลักษณแหงชาติไดขอพิมพทั้งสอง
พากยรวมเปนเลมเดียวกันเมื่อกลางป ๒๕๓๗

ใกลกนันัน้ Mr. Bruce Evans ชาวออสเตรเลยี และ Mr. Jourdan Arenson
ชาวอเมริกัน มีฉันทะอยากจะใหเรื่อง Buddhist Economics ครอบคลุมเนื้อหาธรรม
ดานเศรษฐกิจที่มีในงานเลมอื่นของผูเรียบเรียงดวย จึงไดขออนุญาตขยายหนังสือ 
Buddhist Economics นั้น โดยไดรวมกันเลือกแปลเนื้อหาบางตอนจากผลงานของผู
เรยีบเรยีง ๕ เรือ่ง ในหนงัสอื ๔ เลม นาํมาจดัรอยเรยีงใหกลมกลนืตอเนือ่งเปนเรือ่งเดยีวกนั

เรื่องบางสวนที่รวมจากหนังสือ ๔ เลมนั้น มาจาก Buddhist Economics
ฉบบัเกา หนงัสอืพทุธธรรม คาํบรรยายเรือ่ง “ทางออกจากระบบเศรษฐกจิทีค่รอบงาํสงัคม
ไทย” (ยังตองคนหา พ.ศ. ที่พูด) และขอเขียนเม่ือครั้งไปเปนวิทยากรที่ Harvard 
University ซึ่งไดบรรยายในการประชุมทางวิชาการที่ University of California at 
Berkeley เมื่อป 1981 เรื่อง "Foundations of Buddhist Social Ethics" ที่ผูจัด
พิมพในอเมริกาขอนําไปพิมพเปน Introduction ของหนังสือ Ethics, Wealth and 
Salvation (พิมพเผยแพรโดย University of South Carolina Press ในป 1990)

ผลงานใหมนี้ ผูรวบรวมทั้งสองจัดทําเปน 2nd edition ของหนังสือชื่อเดิมคือ 
Buddhist Economics แตเติมชื่อรองลงไปวา A Middle Way for the market 
place และมลูนธิพิทุธธรรมไดขออนญุาตพมิพเผยแพรในชวงกลางป ๒๕๓๗

ถึงตอนนี้จึงมี Buddhist Economics ๒ ฉบับ ซึ่งมีเนื้อหาตรงและเทากับ
พากยไทยเดิมเฉพาะฉบับ 1st edition สวนฉบับ 2nd edition มีเนื้อหาเพิ่มเติม

ตอมา สํานักพิมพ Fischer Media ในเยอรมนีไดสงหนังสือภาษาเยอรมันเลม
หนึ่งมาถวาย พิมพในป 1999 ชื่อวา Buddhistische Ökonomie แปลโดย Dr. Mirko Frýba
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ปรากฏวาแปลจาก Buddhist Economics นัน่เอง (ฉบบั 2nd edition) ทางสาํนกัพมิพ
ไมไดขออนญุาตกอน คงคดิวาเจาของไมหวงลขิสทิธิ ์ทาํเสรจ็แลวคอยบอกกไ็ด (ทีจ่รงิไม
หวงคอืไมรบัคาตอบแทน แตกต็องขอรกัษาความถกูตองแมนยาํ) และตอมาสงเอกสารมา
ใหดวูาหนงัสอืนัน้ไดเปน Top Seller (เรยีกตามคาํเยอรมนั) แตทางเรายงัจะตองตรวจดอูกี

ความเปลี่ยนแปลงสําคัญ คือ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ผูเรียบเรียงเองไดปรับปรุง
และเพิ่มเติม เศรษฐศาสตรแนวพุทธ ฉบับเดิมพากยไทย พิมพครั้งที่ ๗ โดยจัดปรับ
รูปแบบในเนื้อเลมเดิม และเขียนสวนเพิ่มตอทายเปน “บทพิเศษ: หลักการทั่วไปบาง
ประการของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ (เศรษฐศาสตรมัชฌิมา)” ทําใหหนังสือพากยไทยที่
พิมพใหมนี้มีเนื้อหามากกวาฉบับแปลภาษาอังกฤษเดิม แตก็ไมเกี่ยวเนื่องกับ
Buddhist Economics ฉบับ 2nd edition อยางใดเลย

ตอมาในป ๒๕๔๖ บริษัท สื่อเกษตร จํากัด ไดขอพิมพ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ
รวมในหนังสือชื่อ สลายความขัดแยง นิติศาสตร-รัฐศาสตร-เศรษฐศาสตรแนวพุทธ 
โดยคงเนื้อหาตามฉบับพิมพครั้งที่ ๗ นับวาเปนการพิมพครั้งที่ ๘ สวนในการพิมพครั้ง
ใหมนี้ (ที ่๙/๒๕๔๘) ไดถอืโอกาสปรบัปรงุเพิม่เตมิเลก็นอย โดยเฉพาะในทาย "บทพเิศษ"

รวมความวา เวลานี้หนังสือ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ และ Buddhist 
Economics ของผูเรียบเรียง มีหลายฉบับ ซึ่งมีเนื้อหามากนอยไมเทากัน

ขอทาํความเขาใจวา เศรษฐศาสตรแนวพทุธ เลมทีท่านผูอานถอือยูนี ้  คอืฉบบัที่
ปรบัปรงุ-เพิม่เตมิในการพมิพครัง้ที ่๗ (๒๕๔๓) และครัง้นี ้ (ที ่๙/๒๕๔๘) สวน Buddhist
Economics เปนฉบับเดิม 1st edition ที่แปลโดย J.B. Dhammavijaya (๒๕๓๕)

ในระยะกาลอันสําคัญที่มีอายุครบ ๒๐ ป ซ่ึงนองปนไดฉลองมงคลวาร
ดวยธรรมวิธี โดยบําเพ็ญธรรมทานใหเปนธรรมมงคลดังนี้แลว ขออาราธนา
คุณพระรัตนตรัยอวยชัยใหนองปนเจริญเพิ่มพูนดวยจตุรพิธพร งอกงาม
ในธรรมและความสุข พรอมกับคุณพอคุณแมและมวลญาติมิตร สดชื่น 
เบิกบาน ผองใส สมบูรณดวยพลังกาย พลังใจ พลังปญญา สามารถบําเพ็ญ
กิจแผขยายประโยชนสุข ไดอยางพิพัฒนไพศาล และยั่งยืนนาน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๘
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ขอคิดเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ๑

ขอจํากัดของเศรษฐศาสตรแหงยุคอุตสาหกรรม ๗
๑. การแยกตัวโดดเดี่ยวเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ๗
๒. ไมเปนอิสระจากจริยธรรม แตไมใสใจจริยธรรม ๑๐
๓. อยากเปนวิทยาศาสตร ท้ังที่ไมอาจและไมนาจะเปน ๑๖
๔. ขาดความชดัเจนเกีย่วกบัความเขาใจในธรรมชาตขิองมนษุย ๒๕

ก. ความตองการ ๒๖
ข. การบริโภค ๓๓
ค. งาน และการทํางาน ๓๔
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เศรษฐศาสตรแนวพุทธ∗
~  ~

ขอคิดเบื้องตน
เกี่ยวกับ

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ

วันนี้ ทางคณะผูจัดงานไดตั้งชื่อเรื่องปาฐกถาใหอาตมภาพ
วา เศรษฐศาสตรแนวพุทธ

เริ่มตน ผูฟงบางทานก็อาจจะสงสัยวา เศรษฐศาสตรแนว
พุทธนั้นมีจริงหรือ เปนไปไดจริงหรือ

ปจจุบันนี้ วิชาเศรษฐศาสตรท่ีเรารูจักกันอยู เปนวิชาเศรษฐ-
ศาสตรแบบตะวันตก

เมื่อพูดถึงวิชาเศรษฐศาสตรและเรื่องราวเนื้อหาวิชาเศรษฐ-
ศาสตร เราก็ใชภาษาเศรษฐศาสตรแบบตะวันตก เมื่อคิดถึงเรื่อง
เศรษฐศาสตร เราก็คิดในกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรแบบ
ตะวันตกดวย
                                                                                                    
∗ ปาฐกถาธรรม ในมงคลวารอายุครบ ๗๒ ป ของศาสตราจารย ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ
ณ หอประชมุเล็ก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจนัทร กทม. วนัพุธที ่๙ มีนาคม ๒๕๓๑
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ดังนั้น ถาจะมาพูดถึงเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ก็ยากที่จะทํา
ตัวเองใหพนออกไปจากกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรและภาษา
เศรษฐศาสตรแบบตะวันตกนั้น

เพราะฉะนั้น การพูดถึงเศรษฐศาสตรแนวพุทธก็อาจจะเปน
การพูดถึงพระพุทธศาสนาดวยภาษาเศรษฐศาสตรตะวันตก ภายใน
กรอบความคิดของเศรษฐศาสตรตะวันตกนั้นเอง

อยางไรก็ตาม ก็ถือวาใหเราลองมาชวยกันพิจารณาเรื่องนี้
บางทีอาจจะไดรับขอคิดบางอยาง ถึงแมจะไมไดเปนเศรษฐศาสตร
แนวพุทธจริง ก็อาจจะมีแนวคิดทางพุทธบางอยางที่เอามาใช
ประโยชนในทางเศรษฐศาสตรไดบาง

เมื่อประมาณ ๑๕ ปมาแลว นักเศรษฐศาสตรฝร่ังคนหนึ่งชื่อ
วา นาย อี.เอฟ.ชูมาเกอร (E.F. Schumacher) ไดพิมพหนังสือออก
มาเลมหนึ่ง ช่ือวา Small Is Beautiful มีผูแปลเปนภาษาไทยดู
เหมือนจะใชช่ือวา จ๋ิวแตแจว

ในหนังสือเลมน้ี บทหนึ่งคือบทที่ ๔ ไดตั้งชื่อวา “Buddhist
Economics” แปลวา เศรษฐศาสตรชาวพุทธ

หนังสือเลมน้ี และโดยเฉพาะบทความบทนี้ ไดทําใหคน
จํานวนมากทั้งในตะวันออกและตะวันตกเกิดความสนใจในเรื่อง
พุทธศาสนาดานทีเ่กีย่วของกบัเศรษฐกจิข้ึนมา จึงนบัวาทานชมูาเกอร
น้ีเปนผูมีอุปการคุณอยางหนึ่ง ในการที่ทําใหเกิดความสนใจพุทธ-
ศาสนาในแงเศรษฐศาสตรข้ึน

แตถาพิจารณาใหลึกลงไปอีก การที่ทานชูมาเกอรไดเขียน
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หนังสือเลมน้ีข้ึนโดยมีบทความเรื่องเศรษฐศาสตรชาวพุทธนั้น และ
การที่ฝร่ังในสถานศึกษาตางๆ หันมาสนใจเรื่องพุทธเศรษฐศาสตร
หรือเศรษฐศาสตรแนวพุทธนี้ ก็มีภูมิหลังที่วา มาถึงปจจุบันนี้วิทยา-
การและระบบการตางๆ ของตะวันตก ไดมาถึงจุดหนึ่งที่เขาเกิด
ความรูสึกกันวามีความติดตันหรือความอับจนเกิดขึ้น

แตสําหรับบางคนอาจจะไมยอมรับภาวะนี้ ก็อาจจะเรียกวา
มาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวตอจุดหนึ่ง ท่ีอาจจะตองมีการเปลี่ยนแปลงแนว
ความคิดและวิธีปฏิบัติในวิทยาการสาขาตางๆ

สรุปก็คือ มีความรูสึกกันวา วิชาการตางๆ ท่ีไดพัฒนากันมา
จนถึงปจจุบันนี้ ไมสามารถแกปญหาของโลกและชีวิตใหสําเร็จได
จะตองมีการขยายแนวความคิดกันใหม หรือหาชองทางกันใหม

เมื่อเกิดความรูสึกอยางนี้กันขึ้น ก็จึงมีการแสวงหาแนวความ
คิดที่นอกจากวงวิชาการของตนออกไป อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมี
การสนใจในพุทธศาสนา รวมท้ังปรัชญาอะไรตออะไรเกาๆ โดย
เฉพาะที่เปนของตะวันออกขึ้นดวย

อันนี้ก็เปนปรากฏการณท่ีเห็นกันชัดเจนในประเทศตะวันตก
ปจจุบัน ท่ีวาไดหันมาสนใจตะวันออก

ทีน้ี การที่ชูมาเกอรจับหลักการของพุทธธรรมโดยพูดถึง
Buddhist economics หรือพุทธเศรษฐศาสตรน้ัน เขาก็จับเอาที่เรื่อง
มรรคนั่นเอง มรรคนั้นเรารูจักกันวาเปนขอหนึ่งในอริยสัจ ๔ ประการ
คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค

มรรคนั้นเปนขอปฏิบัติท้ังหมดในพุทธศาสนา
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ชูมาเกอรกลาววา มรรคคือวิถีชีวิตของชาวพุทธนั้น มีองค
ประกอบอยูขอหนึ่ง คือสัมมาอาชีวะ ซ่ึงแปลวา การเลี้ยงชีพชอบ ใน
เมื่อสัมมาอาชีวะนี้เปนองคประกอบขอหนึ่งในมรรคหรือวิถีชีวิตของ
ชาวพุทธ ก็แสดงวาจะตองมีสิ่งที่เรียกวา Buddhist economics คือ
เศรษฐศาสตรชาวพุทธ อันนี้คือจุดเริ่มตนของทานชูมาเกอร

แตทานชูมาเกอรจะมีทัศนะอยางไร เศรษฐศาสตรชาวพุทธ
เปนอยางไร ตอนนี้อาตมภาพจะยังไมพูดกอน จะขอเลาเรื่องคลายๆ
นิทานเรื่องหนึ่งจากคัมภีรพุทธศาสนาใหฟง

ท่ีจริงไมใชนิทาน แตเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล
เรื่องราวนี้จะบอกอะไรหลายอยางที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรในพุทธ-
ศาสนา และผูฟงก็อาจจะตีความของตนเองวาพุทธเศรษฐศาสตร
เปนอยางไร เรื่องมีอยูวา

สมัยหนึ่งในพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู
ขณะที่พระองคเสด็จประทับ ณ พระเชตวัน ในพระนครสาวัตถี วัน
หนึ่งตอนเชา พระองคไดทรงพิจารณาวา มีคนเข็ญใจคนหนึ่งอยูใน
เมืองอาฬวีหางไกลออกไป เปนผูมีความพรอม มีอินทรียแกกลาพอที่
จะฟงธรรม พระองคสมควรจะเสด็จไปโปรด

ดังนั้น วันนั้นตอนสาย พระองคก็เสด็จเดินทางไปยังเมือง
อาฬวี ซ่ึงอยูหางไกลออกไป ๓๐ โยชน ตีเสียวาประมาณ ๔๘๐
กิโลเมตร

เมือ่เสดจ็ถงึเมอืงอาฬว ี ชาวเมอืงอาฬวมีคีวามนบัถอืพระองค
อยูแลว ก็ตอนรับ และในที่สุดก็จัดสถานที่เตรียมที่จะฟงธรรมกัน แต
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จุดมุงของพระพุทธเจานั้น เสด็จไปเพื่อจะโปรดคนคนเดียวที่เปนคน
เข็ญใจน้ัน พระองคจึงทรงรั้งรอไวกอน รอใหนายคนเข็ญใจคนนี้มา

ฝายนายคนเข็ญใจนี้ไดทราบขาววาพระพุทธเจาเสด็จมา 
เขามีความสนใจอยูแลวอยากจะฟงธรรม แตพอดีวาวัวตัวหนึ่งของ
เขาหายไป เขาจึงคิดวา เอ! เราจะฟงธรรมกอน หรือหาวัวกอนดีนะ
คิดแลวก็ตัดสินใจวาหาวัวกอน หาวัวเสร็จแลวคอยไปฟงธรรม

ตกลงเขาก็ออกเดินทางเขาไปในปา ไปหาวัวของเขา ในที่สุด
ก็ไดพบวัวนั้น และตอนกลับมาเขาฝูงของมันได แตกวาเขาจะทํา
อยางนี้สําเร็จก็เหนื่อยมาก

ครั้นแลวเขาจึงคิดวา เอ! เวลาก็ลวงไปมากแลว ถาเราจะ
กลับไปบานกอนก็จะยิ่งเสียเวลา เราจะไปฟงธรรมเลยทีเดียว

ตกลงนายคนเข็ญใจคนนี้ ก็เดินทางไปยังที่เขาจัดเพื่อการ
แสดงธรรมของพระพุทธเจา เขาไปฟงธรรม แตมีความเหนื่อยและหิว
เปนอันมาก

พระพุทธเจา เมื่อทอดพระเนตรเห็นนายคนเข็ญใจน้ีมา พระ
องคทรงทราบดีวาเขาเหนื่อยและหิว พระองคจึงไดตรัสบอกใหคนจัด
แจงทาน จัดอาหารมาใหนายคนเข็ญใจนี้กินเสียกอน

เมื่อคนเข็ญใจคนนี้กินอาหารเรียบรอยอิ่มสบายใจดีแลว 
พระองคก็แสดงธรรมใหฟง นายคนเขญ็ใจนีฟ้งธรรมแลวไดบรรลุ
โสดาปตตผิล ก็เปนอันวาบรรลุความมุงหมายในการเดินทางของ
พระพุทธเจา

พระองคแสดงธรรมครั้งนี้เสร็จ ก็ลาชาวเมืองอาฬวีเสด็จกลับ
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ยังพระเชตวัน แตในระหวางทางนั้น พระภิกษุสงฆท่ีเดินทางไปดวยก็
วิพากษวิจารณพระพุทธเจาวา เอะ! วันนี้เรื่องอะไรนะ พระพทุธเจา
ถงึกบัทรงใหคนจดัอาหารใหคนเขญ็ใจรบัประทาน

พระพุทธเจาไดทรงรับทราบ ก็ไดทรงหันมาตรัสช้ีแจงแกพระ
ภิกษุเหลานั้น

ตอนหนึง่พระองคตรสัวา คนทีถ่กูความหวิครอบงาํ มคีวามทกุข
จากความหวิ แมจะแสดงธรรมใหเขาฟง เขากจ็ะไมสามารถเขาใจได

แลวพระองคก็ตรัสตอไปวา ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา เปนตน
แปลวา ความหิวเปนโรครายแรงที่สุด สังขารทั้งหลายเปนทุกขท่ี
หนักหนวงที่สุด เมื่อทราบตามเปนจริงอยางนี้แลว จึงจะบรรลุ
นิพพานที่เปนบรมสุข

น่ีคือเรื่องที่อาตมภาพเลาใหฟง ลักษณะทั่วไปของเศรษฐ-
ศาสตรชาวพุทธนั้นคิดวาปรากฏอยูในเรื่องที่เลามานี้แลว แตผูฟงก็
อาจจะตีความไปไดตางๆ กัน

ถาหากมีเวลา เราอาจจะไดหันกลับมาวิเคราะหเรื่องนี้อีก
ครั้งหนึ่ง แตตอนนี้จะขอผานไปกอน ขอใหเปนเรื่องของผูฟงที่จะตี
ความกันเอาเอง



ขอจาํกัด
ของ

เศรษฐศาสตรแหงยุคอุตสาหกรรม

๑. การแยกตัวโดดเดี่ยวเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ทีน้ีหันกลับมาพูดถึงเศรษฐศาสตรในปจจุบัน เศรษฐศาสตร

ในปจจุบันนี้ ไดแยกเอากิจกรรมทางเศรษฐกิจออกมาพิจารณาตาง
หาก โดดเดี่ยวจากกิจกรรมดานอื่นๆ ของชีวิตมนุษย และจากวิทยา-
การดานอื่นๆ

เรียกวาเปนไปตามแนวของ specialization คือ ความ
ชํานาญพิเศษในทางวิชาการ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซ่ึง
เปนลักษณะของความเจริญในยุคอุตสาหกรรม

เพราะฉะนั้น ในการพิจารณากิจกรรมของมนุษย เศรษฐ-
ศาสตรจึงไดพยายามตัดนัยหรือแงความหมายอื่นๆ ท่ีไมใชเรื่องทาง
เศรษฐกิจออกไปเสีย เมื่อจะพิจารณาเรื่องกิจกรรมการดําเนินชีวิต
อะไรก็ตามของมนุษย ก็จะพิจารณาในแงเดียว คือแงท่ีเกี่ยวกับวิชา
การของตนเองเทานั้น

การที่เศรษฐศาสตรแยกตัวออกมาโดดเดี่ยวอยางนี้น่ีแหละ 
นับวาเปนสาเหตุสําคัญที่ไดทําใหเกิดปญหาขึ้นมา ซ่ึงจะตองมา
พิจารณาวา ทัศนะของพุทธศาสนาเปนอยางไร?

ถามองในแงของพทุธศาสนา เศรษฐศาสตรไมแยกโดดเดีย่วจาก
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ความรูและความจดัเจนดานอืน่ๆ ของมนษุย กจิกรรมทางเศรษฐกิจไม
แยกโดดเดี่ยวจากกิจกรรมดานอื่นๆ ในการแกปญหาของมนุษย

เพราะฉะนั้น เศรษฐศาสตรไมเปนศาสตรท่ีเสร็จสิ้นในตัวโดย
ลําพัง แตอิงอาศัยกันกับวิทยาการดานอื่นๆ ในระบบความสัมพันธ
ของชีวิตและสังคม ถามีกิจกรรมอันใดอันหนึ่งขึ้นมา เราก็สามารถ
มองไดหลายแง ยกตัวอยางเชน การโฆษณา

การโฆษณาเปนกจิกรรมอยางหนึง่ทีป่รากฏในสงัคม และเปน
กิจกรรมที่เปนเรื่องของเศรษฐกิจไดแนนอน ในแงของเศรษฐกิจน้ัน
การโฆษณาเปนการชกัจงูใจใหคนมาซือ้ของ ซ่ึงจะทาํใหขายของไดดข้ึีน
แตในเวลาเดยีวกนั กเ็ปนการเพิม่ตนทนุทาํใหของนัน้แพงขึน้ไปดวย

ทีน้ี ถาพิจารณาในแงสังคม การโฆษณาก็เปนเรื่องที่เกี่ยว
กับคานิยมของสังคมดวย โดยที่วาคนที่จะโฆษณานั้นเขามักจะ
อาศัยคานิยมของสังคมนั้นเอง มาเปนเครื่องชวยในการที่จะจัดวิธี
การโฆษณาใหดึงดูดใจคนโดยสัมพันธกับจิตวิทยา คือใชจิตวิทยา
สังคมเปนเครื่องมือเอาคานิยมไปใชในทางเศรษฐกิจ

ในทางจริยธรรม การโฆษณาก็มีความหมายเหมือนกัน เชน
อาจจะตองคิดวา วิธีการโฆษณาของบริษัท หรือกิจการ หรือธุรกิจ
น้ัน เปนการชักจูงใหคนมัวเมาในวัตถุมากขึ้นหรือไม อาจจะมีผลไม
ดีทางจิตใจอะไรบาง หรืออาจจะใชภาพที่ไมเหมาะไมควร ทําใหเกิด
ผลเสียทางศีลธรรมอยางไร

ทางฝายการเมอืงกม็เีรือ่งตองพจิารณาวา จะมนีโยบายอยาง
ไรเกี่ยวกับการโฆษณานี้ เชนวาจะควรควบคุมหรือไมอยางไร เพื่อ
ผลดีในทางเศรษฐกิจก็ตาม หรือในทางศีลธรรมก็ตาม

แมแตในทางการศึกษาก็ตองเกี่ยวของ เพราะอาจจะตอง
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พยายามหาทางสอนคนใหรูเทาทัน ใหพิจารณาการโฆษณาอยางมี
วิจารณญาณวา ควรจะเชื่อคําโฆษณาแคไหน ซ่ึงเมื่อใหการศึกษาดี
แลว ก็มีผลยอนกลับมาทางเศรษฐกิจอีก ทําใหคนนั้นมีการตัดสินใจ
ท่ีดีข้ึนในการที่จะซื้อขาวของ เปนตน

อันนี้ก็เปนเรื่องที่วา กิจกรรมตางๆ ในสังคมมนุษยน้ันมีแง
พิจารณาหลายแง ซ่ึงสัมพันธโยงกันไปหมด จะพิจารณาแงหนึ่งแง
เดียวไมได

Specialization หรือความชํานาญพิเศษในวิทยาการเฉพาะ
แงใดแงหนึ่งนั้น ความจริงก็เปนสิ่งที่มีประโยชนมาก ตราบเทาที่เรา
ยังไมลืมความมุงหมายเดิม กลาวคือ การที่เรามีกิจกรรมหรือวิทยา-
การพิเศษตางๆ ข้ึนมานั้น ก็เพื่อเปนสวนรวมกันในการที่จะแก
ปญหาของมนุษย

ถาเรากําหนดขอบเขตของตัวเองใหดี กําหนดจุดที่เปนหนาที่
ของตัวเองใหดี ทําหนาที่ใหถูกตอง และกําหนดจุดที่จะประสานกับ
วิทยาการสาขาอื่นๆ ใหดีแลว ก็จะเปนการรวมกันทํางานในการแก
ปญหาของมนุษยใหไดผลดียิ่งขึ้น

จุดผิดพลาดก็อยูท่ีวา จะเกิดความลืมตัว นึกวาวิทยาการ
ของตัวเองนั้นแกปญหาของมนุษยไดหมด ถาถึงอยางนั้นแลว ก็จะ
เกิดความผิดพลาดขึ้น และจะแกปญหาไมสําเร็จดวย

เมื่อยอมรับกันอยางนี้แลว ขอสําคัญก็อยูท่ีจะตองจับจุดให
ไดวา เศรษฐศาสตรน้ีจะโยงตอกับศาสตร หรือวิทยาการอื่นๆ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ของมนุษยท่ีจุดไหน

เชนวา เศรษฐศาสตรจะเชือ่มโยงกบัการศกึษาทีจุ่ดไหน จะ
เชือ่มโยงกับจริยธรรมที่จุดไหน ในการรวมกันแกปญหาของมนุษย
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ถาจับอยางนี้ได ก็มีทางที่จะทําใหการที่ตนเปนศาสตรวิทยา
ท่ีชํานาญพิเศษโดยเฉพาะนั้น เกิดประโยชนข้ึนอยางแทจริง

การที่ชูมาเกอรพูดวา ในเมือ่สมัมาอาชวีะเปนองคประกอบ
อยางหนึง่ของมรรคมอีงค ๘ กทํ็าใหเหน็วาจะตองม ี Buddhist
economics คาํของชมูาเกอรน้ียงัมคีวามหมายแฝงตอไปอกีดวย คอื

ขอท่ี ๑ แสดงวา สัมมาอาชีวะน้ันมีความสําคัญมาก หรือวา
เศรษฐกิจน้ันเปนสิ่งที่สําคัญมาก ในทางพุทธศาสนาจึงไดจัดเปน
องคมรรคขึ้นมาขอหนึ่ง แสดงวาพระพุทธศาสนายอมรับความ
สําคัญของเศรษฐกิจ ยกใหเปนองคมรรคขอหนึ่งเลยทีเดียว

แต ขอท่ี ๒ มองในทางกลับตรงกันขาม ก็มีความหมายวา
สัมมาอาชีวะ หรือเรื่องราวทางเศรษฐกิจน้ัน เปนเพียงองคประกอบ
อยางหนึ่งในบรรดาองคประกอบหลายอยางของวิถีชีวิตที่ถูกตองที่
จะแกปญหาของชีวิตได ซ่ึงในทางพุทธศาสนานั้นก็ไดบอกไววา มี
องคประกอบถึง ๘ ประการดวยกัน

๒. ไมเปนอิสระจากจริยธรรม แตไมใสใจจริยธรรม
ในบรรดาองคประกอบที่เกี่ยวกับการแกปญหาของมนุษยซ่ึง

มหีลายอยางนัน้ ในทีน้ี่จะยกขึน้มาพดูสกัอยางหนึง่ คอืเรือ่ง จรยิธรรม
เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพระในฐานะที่เปนบุคคลผูทําหนาที่ทาง 
จริยธรรมมากสักหนอย

เรามาพจิารณาโดยยกเอาจรยิธรรมเปนตวัอยางวา จริยธรรม
ซ่ึงเปนองคประกอบอยางหนึ่งของการดําเนินชีวิตของมนุษยน้ัน มี
ผลสัมพันธกับเศรษฐกิจอยางไร

โดยทั่วไป เราก็มองเห็นกันชัดเจนอยูแลววาเรื่องจริยธรรม
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น้ัน มีความหมายสําคัญตอเรื่องเศรษฐกิจเปนอยางมาก
แตในที่น้ี จะขอใหเรามายอมเสียเวลากันสักนิดหนอย ดูตัว

อยางบางอยางที่แสดงใหเห็นวา จริยธรรมนั้นมีความสัมพันธและ
สําคัญตอเรื่องเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตรอยางไร

สภาพทางจริยธรรมยอมมีผลตอเศรษฐกิจท้ังโดยตรงและ
โดยออม ยกตัวอยาง เชนวา

ถาทองถิ่นไมปลอดภัย สังคมไมปลอดภัย มีโจรผูรายมาก มี
การลักขโมย ปลนฆา ทํารายรางกายกันมาก ตลอดกระทั่งวาการ
คมนาคมขนสงไมปลอดภัย ก็เห็นไดชัดวา พอคาหรือบริษัทหางราน
ตางๆ จะไมกลาไปตั้งราน ไมกลาไปลงทุน คนก็อาจจะไมกลาเดนิ
ทางไปเทีย่ว ชาวตางชาตกิไ็มกลาทีจ่ะมาทศันาจร อะไรอยางนี ้ ผล
เสียทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้น อันนี้เปนเรื่องหนึ่งที่มองเห็นไดงาย

ในการโดยสารรถยนตอยางในกรุงเทพฯ ถาคนโดยสารซื่อ
สัตย คนเก็บตั๋วซื่อสัตย คนรถซื่อสัตย นอกจากวารัฐจะไดเงินเขา
เปนผลประโยชนของรัฐอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว ก็อาจจะทุนเงิน
ประหยัดทรัพย ไมตองมาเสียเงินจางคนคุม นายตรวจ ตลอดจน
กระทั่งวาบางทีไมตองมีคนเก็บตั๋วก็ได เพราะใชวิธีของความซื่อสัตย
อาจจะใหจายตั๋วใสในกลองเอง อะไรทํานองนี้

ในเรื่องของบานเมืองโดยทั่วไป ถาพลเมืองเปนคนมีระเบียบ
วินัย ชวยกันรักษาความสะอาด รัฐก็อาจจะไมตองเสียเงินมาก เพื่อ
จางคนกวาดขยะจํานวนมากมาย และการใชอุปกรณก็สิ้นเปลือง
นอย ทําใหประหยัดเงินที่จะใชจาย

ในทางตรงขามหรือในทางลบ พอคาเห็นแกได ตองการลง
ทุนนอย แตใหขายของไดดี ใชสวนประกอบที่ไมไดมาตรฐานปรุง
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อาหาร เชนใชสียอมผาใสในขนมเด็ก หรือใชนํ้าสมท่ีไมใชนํ้าสม
สายชูจริง แตเปนน้ํากรด หรือใชนํ้ายาประสานทอง ใสในลูกชิ้นเดง
อะไรทาํนองนี ้กอ็าจจะทาํใหเกดิอนัตราย มผีลเสยีตอสขุภาพของคน

เมื่อคนเสียสุขภาพแลว ก็ตองเสียคาใชจายสิ้นเปลืองในการ
รักษาพยาบาลคนนั้นอีก แลวเราก็จะตองใชจายเงินมากมายในการ
ตรวจจับและดําเนินคดี นอกจากนั้น คนที่เสียสุขภาพแลว ก็เสียประ
สิทธิภาพในทางแรงงาน ทําใหการผลิตลดลงหรือเสื่อมเสียไปอีก

พอคาที่เห็นแกไดอยางเดียวนั้น ทําการในขอบเขตกวาง
ขวางออกไป โดยปลอมปนสินคาที่สงไปขายตางประเทศ ก็อาจจะ
ทําใหสูญเสียความไววางใจ ในที่สุดผลเสียหายทางเศรษฐกิจก็
สะทอนกลับมา คืออาจจะสูญเสียตลาดการคาขายในตางประเทศ
เสียรายไดท่ีจะเขาประเทศ

พอคาที่เห็นแกไดน้ัน เมื่อทําธุรกิจในระบบการแขงขันเสรี ก็
อาจจะทําใหการคาเสรีกลายเปนไมเสรีไป ดวยความเห็นแกไดของ
ตัวเอง โดยใชวิธีแขงขันนอกแบบ ทําใหการแขงขนัเสรนํีาไปสูความ
หมดเสรภีาพ เพราะอาจจะใชอทิธพิล ทําใหเกดิการผกูขาดในทางตลาด
ข้ึน อาจจะเปนการทําใหหมดเสรีในแบบ หรือหมดเสรีนอกแบบก็ได

หมดเสรีนอกแบบ ก็เชนวา ใชเงินจางมือปนรับจาง ฆาผูแขง
ขันในทางเศรษฐกิจเสีย อยางนี้เปนตน น่ีก็หมดเสรีเหมือนกัน แต
หมดเสรีนอกแบบ บางทีในตําราเศรษฐศาสตรก็ไมไดเขียนไวดวยซ้ํา

ในทางตางประเทศ บริษัทตางประเทศสงยาที่หามขายใน
ประเทศของตนเขามาขายในประเทศดอยพัฒนา ก็เกิดเปนอันตราย
ตอชีวิตและสุขภาพของประชาชน เสื่อมเสียคุณภาพและประสิทธิ-
ภาพของแรงงานในทางเศรษฐกิจ และเสียคารักษาพยาบาลเพิ่มข้ึน
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สิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศ
ในอีกดานหนึ่ง พอคาโฆษณาเราความตองการใหคนอยาก

ซ้ือสิ้นคา ก็สิ้นเปลืองคาโฆษณา เอามาบวกเขาในตนทุน ทําใหสิน
คาแพงขึ้น คนก็พากันซื้อสินคาทั้งที่ไมจําเปน และแพงโดยไมจําเปน
ดวย มีความฟุมเฟอย ใชท้ิงใชขวาง โดยไมคุมคา บางทีใชเดี๋ยวหนึ่ง
ก็เปลี่ยน เดี๋ยวหนึ่งก็เปลี่ยน

อันนี้ก็เปนความสิ้นเปลืองในทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมาสัมพันธกับ
คานิยมของคนที่ชอบอวดโก ชอบอวดฐานะ ทําใหพอคาไดโอกาส
เอาไปใชประโยชน เอากลับมาหาเงินจากลูกคาอีก

คนที่มีคานิยมชอบอวดโก อวดฐานะ ก็อาจจะซื้อสินคาที่
แพงโดยไมจําเปน โดยไมพิจารณาถึงคุณภาพ เอาความโกเกน้ีมา
เปนเกณฑ ท้ังๆ ท่ีแพงก็ซ้ือเอามา

ยิ่งกวานั้น คนจํานวนมากในสังคมของเรา ซ่ึงชอบอวดโก
แขงฐานะกัน พอมีสินคาใหมเขามา แตเงินยังไมพอ ก็รอไมได ตอง
รีบกูยืมเงินเขามาซื้อ เปนหนี้เขา ทําใหเกิดผลเสียรายแรงในทาง
เศรษฐกิจ เสร็จแลวตัวเองก็มีฐานะแย เศรษฐกิจของชาติก็แย ดุล
การคาของประเทศก็เสียเปรียบเขาไป

ฉะนั้น คานิยมของคนจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการ
เสียดุลการคาระหวางประเทศ

คานิยมไมใชเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรง แตมีผลตอเศรษฐกิจ
มาก

คนในวงการธรุกจิคนหนึง่เคยพดูใหฟงวา ถาเหน็พีน่องชาว
ซิกสคนหนึ่งนั่งรถมอเตอรไซค ใหสันนิษฐานไดเลยวามีเงินลาน ถา
เหน็พอคาชาวซกิสน่ังรถเกง ใหสนันษิฐานวามเีงนิเปนสบิเปนรอยลาน
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แตถาเห็นคนไทยนั่งรถมอเตอรไซค ทานลองไปบานนอกดู
๕๐% อาจจะกูยืมเงินเขามาซื้อ น่ีก็เปนเรื่องของคานิยมเหมือนกัน

ทีน้ี ถึงแมน่ังรถยนตก็เหมือนกัน บางทีมีเงินไมเทาไรหรอกก็
ไปกูยืมเขามา หรือใชระบบผอนสง เราก็เลยมีรถเกงนั่งกันเกรอไป
หมด แลวก็ทําใหเกิดปญหาจราจรติดขัดมาก จราจรติดขัดมากก็มี
ผลเสียทางเศรษฐกิจอีก ผลท่ีสุดมันวุนกันไปหมด เรื่องทางสังคมกับ
เศรษฐกิจน้ีหนีกันไมพน

เรื่องคานิยมอวดเดนอวดโกถือหนาถือตานี้ ในสังคมไทยเรา
มีเรื่องพูดไดมาก

คนไทยบางคนทั้งๆ ท่ีมีเงินมีฐานะดีพอสมควร แตจะตีตั๋ว
เขาไปดูการแสดงเพียงคาตั๋ว ๒๐ บาท หรือ ๑๐๐ บาท เสียไมได
ตองการจะแสดงวาฉันมีอิทธิพล ก็ไปหาทางเขาดูฟรี ไปเอาบัตรเบง
วางโต อวดโกเขาดูฟรี ไมยอมเสียเงิน ๒๐ บาท หรือ ๑๐๐ บาท

แตคนๆ เดียวกันนี้แหละ อีกคราวหนึ่ง ตองการแสดงความมี
ฐานะมีหนามีตา จัดงานใหญโตเลี้ยงคนจํานวนมากมาย เสียเงิน
เปนหมื่นเปนแสนเสียได

ลักษณะจิตใจหรือคุณคาทางจิตใจแบบนี้ มีผลตอเศรษฐกิจ
เปนอยางมาก ซ่ึงบางทีนักเศรษฐศาสตรตะวันตกเขามาเมืองไทย
เจอเขาแลว ตองขออภัย พูดวา หงายหลังไปเลย คือแกปญหา
เศรษฐกิจไมตก เพราะวามาเจอลักษณะนิสัยจิตใจและพฤติกรรม
แปลกใหมท่ีไมเคยเจอเขาแบบนี้แลวคิดไมทัน ไมรูจะแกอยางไร

เพราะฉะนั้น ในเร่ืองเศรษฐกิจน้ี เราจะตองพิจารณาถึงองค
ประกอบตางๆ (ทางสงัคมซึง่โยงกบัจิตใจ) ท่ีเขามาเกีย่วของเหลานีด้วย

โดยเฉพาะไมควรลืมท่ีจะย้ําวา เรื่องศรัทธาความเชื่อตางๆ มี
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ผลในทางเศรษฐกิจเปนอันมาก
เราตองมีความเชื่อถือตอธนาคาร มีความเชื่อถือตลาดหุน

ถาเกิดความไมเชื่อถือ หมดศรัทธาเมื่อไร บางทีตลาดหุนแทบจะลม
เลย ธนาคารบางทีก็ลมไปไดเหมือนกัน

เพราะฉะนั้น การมีศรัทธาก็ดี การเชื่อแมแตคําโฆษณาก็ดี
จึงมีผลตอพฤติกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังสิ้น

แลวซอนเขาไปอกี ความมศีรทัธากด็ ี ความหมดศรทัธากด็ ี ใน
หลายกรณ ีเปนอาการทีป่ลกุเรากนัขึน้ เชน ดวยการโฆษณา เปนตน

ในวงงานของเรา ถานายงานวางตัวดี มีความสามารถหรือมี
นํ้าใจ ลูกนองรักใครศรัทธา ลูกนองมีความสามัคคี ขยัน ตั้งใจ
ทํางาน ก็ทําใหผลผลิตสูงขึ้น

ถานายจางนั้นมีความดีมาก ลูกนองรักใครเห็นใจ บางทีกิจ
การของบริษัทจะลม ลูกนองก็พากันเสียสละชวยกันทุมเททํางาน
เต็มกําลังเพื่อกูฐานะของบริษัท ไมหลีกหนีไป แมกระทั่งยอมสละคา
แรงงานที่ตนไดก็มี แทนที่จะเรียกรองเอาอยางเดียว แตท้ังนี้ภาว-
การณยังขึ้นตอเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่ตางกันในสังคมนั้นๆ อีกดวย

ฉะนั้น คุณคาทางจิตใจเหลานี้จึงเปนตัวแปรในทางเศรษฐกิจ
ไดท้ังสิน้ ซ่ึงเรากเ็หน็กนัชดัๆ วา ความขยนั ความซือ่สตัย ความรกังาน
ความตรงตอเวลา มีผลตอสิ่งที่เราเรียกวา productivity คือการเพิ่ม
ผลผลิต รวมทั้ง efficiency คือความมีประสิทธิภาพเปนอยางมาก

ในทางตรงขาม ความเบื่อหนาย การคดโกง ทุจริต ความรู
สึกแปลกแยก ทอถอย ความขัดแยง แมแตความกลุมใจกังวลใน
เรื่องสวนตัว ก็มีผลลบตอ productivity ทําลายการเพิ่มผลผลิตนั้น
ได เรื่องนี้ไมจําเปนจะตองพรรณนา
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ในวงกวางออกไป เกี่ยวกับลัทธิชาตินิยม ความรูสึกชาตินิยม
ถาปลูกฝงใหมีข้ึนในคนได ก็อาจจะทําใหคนในชาติน้ัน ไมยอมซื้อ
ของนอกใช ท้ังๆ ท่ีวาของนั้นดี ลอใจใหอยากจะซื้อ อยากจะบริโภค
เขาจะสลัดความตองการสวนตัวได เพื่อเห็นแกความยิ่งใหญแหง
ชาติของตน จะใชแตของที่ผลิตในชาติ และตั้งใจชวยกันผลิต เพื่อให
ชาติของตนมีความเจริญรุงเรือง มีความเปนเอก มีความยิ่งใหญ

จนกระทัง่ บางทถีงึกบัวารฐับาลตองชกัชวนใหคนในชาตหัิน
ไปซ้ือของตางประเทศก็มี เชนอยางเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน

ชาตินิยมน้ี ก็เปนเรื่องของอาการทางสังคมที่แสดงออกแหง
คุณคาทางจิตใจ ซ่ึงมีผลตอเศรษฐกิจอยางมาก

๓. อยากเปนวิทยาศาสตร ทั้งที่ไมอาจและไมนาจะเปน
อาตมภาพไดพดูยกตวัอยางมานีก้ม็ากมายแลว ความมุงหมาย

ก็เพียงเพื่อใหเห็นวา เรื่องจริยธรรม และคานิยม หรือคุณคาทางจิต
ใจน้ัน มีผลเกี่ยวของสัมพันธและสําคัญตอเศรษฐกิจอยางแนนอน

อยางไรก็ตาม เทาที่วามาทั้งหมดนั้น ก็เปนความสัมพันธ
และความสําคัญของธรรมในแงความดีความชั่ว ท่ีเรียกวาจริยธรรม
แตธรรมที่สัมพันธกับเศรษฐกิจ ไมใชจํากัดอยูแคจริยธรรมเทานั้น
นอกจากจริยธรรมแลว ธรรมอีกแงหนึ่งที่สัมพันธกับเศรษฐกิจ ก็คือ
ธรรมในแงสัจธรรม หรือสภาวธรรม

ความจริง ธรรมในแงสภาวธรรมหรือสัจธรรมน้ี มีความ
สําคัญตอเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะวามันเปนแกน เปนตัว
เปนเนื้อของเศรษฐศาสตรเอง

ธรรมในที่น้ี ก็คือความจริง ในแงของกระบวนการแหงเหตุ
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ปจจัยตามธรรมชาติ
ถาเศรษฐศาสตรรู เขาใจ และปฏบัิตกิารไมท่ัวถงึ ไมตลอดสาย

กระบวนการของเหตุปจจัยแลว วิชาการเศรษฐศาสตรน้ันก็จะไม
สามารถแกปญหาและสรางผลดีใหสําเร็จตามวัตถุประสงค

เรียกวา เปนเศรษฐกิจท่ีไมถูกธรรมในแงท่ีสอง คือ แงของ
สัจธรรม

ธรรมในแงของสัจธรรมนี้ก็คือ ธรรมดาของธรรมชาติ หรือ
สภาวะที่มีอยูในวิชาการและกิจกรรมทุกอยาง

มันไมไดเปนสาขาอะไรอยางใดอยางหนึ่งที่แยกออกไปตาง
หากจากวิชาการอื่นๆ เลย แตเปนแกนแทของวิทยาศาสตร หรือเปน
สาระที่วิทยาศาสตรตองการจะเขาถึง

การที่ปจจุบันนี้เรามีแนวโนมทางความคิดที่ชอบแยกอะไร
ตออะไรออกไปตางหากจากกัน แมกระทั่งในเรื่องธรรม คือสภาวะ
ความเปนจริง จึงเปนอันตรายที่ทําใหเราอาจจะคลาดเคลื่อนจาก
ความเปนจริงที่ควรจะเปน ดังนั้น จะตองมีความเขาใจในความเปน
จริงที่กลาวแลวนี้ไวดวย

เศรษฐศาสตรน้ันไดกลาวกันมาวา เปนสังคมศาสตรท่ีเปน
วิทยาศาสตรมากที่สุด และเศรษฐศาสตรก็มีความภูมิใจในเรื่องนี้
ดวยวา ตนเปนวิทยาการที่เปนวิทยาศาสตรมากที่สุด เอาแตสิ่งที่วัด
ได คํานวณได จนกระทั่งมีผูกลาววา เศรษฐศาสตรน้ีเปนศาสตรแหง
ตัวเลข มีแตสมการลวนๆ

ในการพยายามที่จะเปนวิทยาศาสตรน้ี เศรษฐศาสตรก็เลย
พยายามตัดเรื่องคุณคาที่เปนนามธรรมออกไปใหหมด เพราะ
คํานวณไมได จะทําใหตนเองเปน value-free คือเปนศาสตรท่ีเปน
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อิสระ หรือปลอดจากคุณคา
แตก็มีฝายตรงขาม ซ่ึงเปนนักวิจารณเศรษฐศาสตร หรือแม

แตนักเศรษฐศาสตรเองบางคนบอกวา ความจริงแลว เศรษฐศาสตร
น้ีเปนสังคมศาสตรท่ีข้ึนตอ value มากที่สุด เรียกวาเปน value-
dependent มากที่สุดในบรรดาสังคมศาสตรท้ังหลาย

จะเปนวิทยาศาสตรไดอยางไร ในเมื่อจุดเริ่มของเศรษฐ
ศาสตรนั้นอยูที่ความตองการของคน ความตองการของคนนี้ เปนคุณ
คาอยูในจิตใจ

แลวในเวลาเดียวกัน จุดหมายของเศรษฐศาสตร ก็เพื่อสนอง
ความตองการ ใหเกิดความพอใจ

ความพอใจนี้ ก็เปนคุณคาอยูในจิตใจของคน
เศรษฐศาสตรจึงทั้งขึ้นตน และลงทาย ดวยเรื่องคุณคาในจิตใจ
นอกจากนั้น การตัดสินใจอะไรตางๆ ในทางเศรษฐกิจ ก็ตอง

อาศัยคุณคาตางๆ เปนอันมาก ฉะนั้น การที่เศรษฐศาสตรจะเปน
value-free หรือเปนอิสระจากคุณคานั้น จึงเปนไปไมได

รวมความวา เศรษฐศาสตรไมสามารถจะเปนวิทยาศาสตรท่ี
สมบูรณได เพราะจะตองขึ้นตอคุณคาบางอยาง

เมื่อมองในแงน้ี จะขอตั้งขอสังเกต ๒ อยาง คือ
ในแงท่ีหนึ่ง เศรษฐศาสตรไมสามารถเปนวิทยาศาสตรได

โดยสมบูรณ หรือไมสามารถเปนวิทยาศาสตรไดแทจริง เพราะไม
อาจเปนอิสระจากคุณคาตางๆ

นอกจากนั้น ในหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรจะเต็ม
ไปดวยอัสซัมช่ัน (assumptions) คือขอท่ีถือวายุติเปนอยางนั้น เปน
ความจริงโดยที่ยังไมไดพิสูจน เมื่อยังเต็มไปดวยอัสซัมช่ันตางๆ แลว
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จะเปนวิทยาศาสตรไดอยางไร อันนี้ก็เปนขอแยงที่สําคัญ
ในแงท่ีสอง การเปนวิทยาศาสตรน้ันก็ไมใชเรื่องที่ดี เพราะวา

วิทยาศาสตรไมสามารถแกปญหาของมนุษยไดทุกอยาง
วิทยาศาสตรน้ันมีขีดจํากัดมากในการแกปญหาของมนุษย 

วิทยาศาสตรแสดงความจริงไดแงหนึ่งดานหนึ่ง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
วัตถุเปนสําคัญ ถาเศรษฐศาสตรเปนวิทยาศาสตร ก็จะพวงตัวเขาไป
อยูในแนวเดียวกับวิทยาศาสตร คือสามารถแกปญหาของมนุษยได
เพียงในวงจํากัดดวย

ทาทีท่ีดีของเศรษฐศาสตร ก็คือ การมองและยอมรับตาม
เปนจริง

การที่เศรษฐศาสตรจะเปนวิทยาศาสตรหรือพยายามเปน
วทิยาศาสตรน้ัน ถาถอืเปนเพยีงภาระดานหนึง่ทางวชิาการ กเ็ปน
ความดอียางหนึง่ของเศรษฐศาสตร ซ่ึงกเ็ปนคณุคาทีน่าจะรกัษาไว

แตในเวลาเดียวกัน เพื่อการแกปญหาของมนุษยใหไดผลดี
ยิ่งขึ้น หรือใหไดผลจริง เศรษฐศาสตรโดยเฉพาะในยุคปจจุบันนี้ ท่ี
ถึงยุคหัวเลี้ยวหัวตอของสังคมมนุษย ก็นาจะเปดตัวกวางออกไปใน
การที่จะยอมรับรวมมือกับวิทยาการและกิจกรรมสาขาอื่นๆ ของ
มนุษย โดยยอมรับท่ีจะพิจารณาเรื่องคุณคาตางๆ ในสายตาที่มอง
อยางทั่วตลอดยิ่งขึ้น

ท้ังนี้เพราะเหตุผลคือ เมื่อเราบอกวาเศรษฐศาสตรไมเกี่ยว
กับเรื่องคุณคา เราก็จะพยายามเลี่ยงหลบและไมศึกษาเรื่องคุณคา
น้ัน ซ่ึงจะทําใหเรามองมันไมชัดเจน และจัดการมันไมไดดี

แตเมือ่เราไมเลีย่งหลบ โดยยอมรบัความจรงิแลว เรากม็องและ
เหน็มนัเตม็ตา ไดศกึษาใหรูเขาใจมนัใหชัดเจน คณุคานัน้กจ็ะมาเปน
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องคประกอบของวทิยาการตามฐานะทีถ่กูตองของมนั ทําใหมองเหน็
ตลอดกระบวนการของความเปนจรงิ และจดัการมนัไดอยางดี

นอกจากนั้น ถาเราไมศึกษาเรื่องคุณคานั้นใหตลอดสาย
การที่จะเปนวิทยาศาสตรก็เกิดขึ้นไมได เพราะเราจะไมสามารถมี
ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนความจริงที่มีคุณคานั้นเปนองค
ประกอบอยูดวยโดยตลอด หรือโดยสมบูรณ

เศรษฐศาสตรน้ันตองอิงอาศัยคุณคาที่เปนนามธรรม แต
ปจจุบันนี้เศรษฐศาสตรยอมรับคุณคานั้นแตเพียงบางสวน บางแง
ไมศึกษาระบบคุณคาใหตลอดสาย ดังนั้น เมื่อมีองคประกอบดาน
คุณคาเขามาเกี่ยวของเกินกวาแงหรือเกินกวาระดับท่ีตนยอมรับ
พิจารณา ก็ทําใหเกิดความผิดพลาดในการคาดหมายหรือคาดคะเน
ผลเปนตน

ขอยกตัวอยางเชน เรามีหลักทางเศรษฐศาสตรขอหนึ่งวา
คนจะยอมเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็ตอเมื่อไดสิ่งอื่นมาทดแทน จึงจะได
ความพอใจเทากัน อันนี้เปนหลักการทางเศรษฐศาสตรขอหนึ่ง

เรื่องนี้ทางฝายของพวกนามธรรม ก็อาจจะแยงวาไมจริง
เสมอไป บางทีคนเราไดคุณคาความพอใจทางจิตใจโดยที่เสียสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดไปโดยไมไดสิ่งอื่นมาทดแทนก็มี

อยางเชน พอแมรักลกู พอรกัลกูมาก กย็อมเสยีสิง่หนึง่สิง่ใดให
เมือ่ลกูไดสิง่หนึง่สิง่ใดนัน้ไป พอแมไมจําเปนตองไดอะไรตอบแทน แต
พอแมก็มีความพึงพอใจ และอาจจะพึงพอใจมากกวาการไดอะไร
ตอบแทนดวยซ้าํ ในกรณน้ีี ท่ีเปนอยางนัน้กเ็พราะวาพอแมมคีวามรกั

ทีน้ี ถามนุษยสามารถมีความรักคนอื่นไดกวางขวางขึ้น ไม
รักเฉพาะลูกของตัวเอง แตขยายออกไป รักพี่รักนอง รักเพื่อนรวม



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 / 151

๒๑

๒๑

ชาติ รักเพื่อนมนุษยแลว เขาก็อาจจะเสียสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปโดยไม
ไดอะไรตอบแทนมา แตกลับมีความพึงพอใจมากขึ้น

ไมใชวาไมไดรับความพึงพอใจหรือพึงพอใจเทากัน แตพึงพอ
ใจมากขึ้นดวยซ้ําไป อันนี้ก็เปนเรื่องของคุณคาที่เขามาแสดงผลใน
ทางเศรษฐศาสตรเหมือนกัน

หลักทางเศรษฐศาสตรอีกขอหนึ่งบอกวา ราคาต่ําลง-คนยิ่ง
ซ้ือมาก ราคายิ่งแพง-คนยิ่งซื้อนอยลง และตามธรรมดาทั่วไปก็เปน
อยางนั้น

ถาของราคาต่ําลง ทําใหคนมีอํานาจซื้อมาก ก็ซ้ือไดมาก คน
ก็มาซื้อกันมากขึ้น แตถาของนั้นแพงขึ้น อํานาจซื้อของคนก็นอยลง
คนก็มาซื้อนอยลง

แตไมใชเปนอยางนัน้เสมอไป ถาเรารูวาคนในสงัคมมคีานยิม
ชอบอวดโกอวดฐานะกนัมาก เรากเ็อาคานยิมมาใชเราใหคนเกดิความ
รูสกึวาของแพงนีม่นัโกมาก คนไหนซือ้ของแพงได คนนัน้เดนมฐีานะสงู

ปรากฏวา ยิง่ทาํใหราคาสงู ของยิง่แพง คน(ในบางสงัคม)กลบั
ยิ่งไปซื้อมาก เพราะอยากจะโก อยากแสดงวาตัวมีฐานะสูง ฉะนัน้
หลกัเศรษฐศาสตรบางอยางจงึขึน้ตอเรือ่งคณุคาเปนอยางมาก

วาที่จริง ตัวอยางตางๆ ก็มีท่ัวๆ ไป ท่ีแสดงใหเห็นวา คานิยม
หรือคุณคาตางๆ ในสังคมนี้เปนตัวกําหนดราคา ซ่ึงเศรษฐศาสตรก็
เอามาใช ดังจะเห็นไดในตัวอยางงายๆ

สมมุติวามีคนสองคนเรือแตก ไปติดอยูบนเกาะหนึ่ง คนหนึ่ง
มีขาวตาก ๑ กระสอบ อีกคนหนึ่งมีสายสรอยทองคํา ๑๐๐ สาย

ตามปกต ิในสงัคมทัว่ไป คนทีม่สีายสรอยทองคาํ ๑ สาย อาจ
จะซือ้ขาวตงัหรอืขาวตากไดหมดทัง้กระสอบ หรอืวาขาวตากทัง้กระสอบ
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น้ันอาจจะไมพอกับราคาคาสายสรอยทองคําสายเดียวดวยซ้ํา
แตตอนนี้เขาไปติดอยูบนเกาะ มองไมเห็นทางวาจะรอด ไม

เห็นวาจะมีเรืออะไรมาชวยเหลือ ตอนนี้มูลคาจะตางไป ผิดจากเดิม
แลว ตอนนี้คนที่มีขาวตากหนึ่งกระสอบอาจจะใชขาวตากเพียง ๑
ช้ิน แลกเอาสายสรอยทองคําทั้ง ๑๐๐ สายก็ได บางทีไมยอมรับดวย
ซํ้าไป คุณคาจึงเปนไปตามความตองการ

แตท่ีตองการชี้ในที่น้ีก็คือวา เศรษฐศาสตรจะตองแยกแยะ
เกี่ยวกับความหมายของความตองการ ตลอดจนคุณภาพของความ
ตองการดวย

เศรษฐศาสตรบอกวา เราเกีย่วของแตความตองการอยางเดยีว
ไมเกีย่วของกบัคณุภาพของความตองการ น้ีเปนหลกัการของเศรษฐ-
ศาสตร แตคุณภาพของความตองการนั้นก็มีผลตอเศรษฐศาสตร

นอกจากนั้น คนสองคนนี้อาจจะไมแลกเปลี่ยนกันก็ได คนที่
มีสายสรอยทองคําอาจจะถือโอกาสตอนที่คนมีขาวตากไมอยู มาลัก
เอาขาวตากไปเสียก็ได โดยไมจําเปนตองแลกกับคนอื่น หรือดีไมดี
แกอาจจะฆานายคนมีขาวตากเสียเลย เพื่อจะเอาขาวตากไปเสียทั้ง
หมดกระสอบ

ในทางตรงกันขาม สองคนนั้นอาจจะเกิดมีความรักกันขึ้นมา
ก็เลยรวมมือกัน เลยไมตองซื้อตองขาย ไมตองแลกเปลี่ยน ก็กินขาว
ตากดวยกันจนหมดกระสอบ อันนี้ก็อาจจะเปนไปไดท้ังสิ้น

เพราะฉะนั้น นอกจากการแลกเปลี่ยน กิจกรรมอาจจะมาใน
รูปของการทําราย การรวมมือกัน ชวยเหลือกัน หรืออะไรก็ได

เพื่อแสดงใหเห็นวา เศรษฐศาสตรเปนวิทยาศาสตร เศรษฐ-
ศาสตรเปน objective คือมองอะไรๆ ตามสภาววิสัย ไมเอาคุณคา
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ความรูสึกทางจิตใจเขาไปปะปน นักเศรษฐศาสตร บางทีก็จะยกตัว
อยางตางๆ มาใหดู

เชนบอกวา เหลาหรือสุรา ๑ ขวด กับกวยเตี๋ยว ๑ หมอ อาจ
จะมคีณุคาหรอืมลูคาทางเศรษฐศาสตรเทากนั การเสยีเงนิไปเขา
ไนตคลบัครัง้หนึง่ อาจมคีาทางเศรษฐกจิสงูกวาการเขาฟงปาฐกถา
ครัง้หนึง่ในเวลาเทากนั อนันีเ้ปนความจรงิทางเศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตรไมพิจารณาคุณคาใดๆ ท้ังสิ้น เขาจะไม
พิจารณาวา สินคานั้น หรือการกระทํานั้น การผลิต การบริโภค หรือ
การซื้อขายนั้น จะกอใหเกิดคุณประโยชนหรือโทษอะไรขึ้นหรือไม

เขาไนตคลับแลวจะสิ้นเปลืองเงินทําใหหมกมุนมัวเมาเปน
อบายมุข หรือจะดีจะชั่วในแงหนึ่งแงใดก็ตาม เศรษฐศาสตรไมเกี่ยว
หรือวาเขาฟงปาฐกถาแลวจะไดความรูเจริญปญญา เปนประโยชน
แกจิตใจ ก็ไมใชเรื่องของเศรษฐศาสตร เราอาจจะพิจารณาคุณหรือ
โทษในแงอื่นๆ แตเศรษฐศาสตรจะไมพิจารณาดวย

ในกรณีตัวอยางที่ยกมานี้ ถาพิจารณาใหดีจะเห็นวา ความ
เปนวิทยาศาสตรและความเปน objective ของเศรษฐศาสตรน้ัน
ออกจะผิวเผินและคับแคบมาก คือมองความจริงชวงเดียวสั้นๆ แบบ
ตัดตอนขาดลอยเทาที่ตัวตองการ ไมมองกระบวนการแหงเหตุปจจัย
ท่ีเปนจริงใหท่ัวถึงตลอดสาย ซ่ึงเปนลักษณะของเศรษฐศาสตรในยุค
อุตสาหกรรม ทําใหเศรษฐศาสตรไมอาจจะเปนวิทยาศาสตรไดจริง
และไมเปน objective เพียงพอ

เศรษฐศาสตรยุคตอไปอาจจะขยายการมองใหท่ัวถึงตลอด
กระบวนการของเหตุปจจัย โดยสอดคลองกับความจริงมากยิ่งขึ้น
ดังที่มีแนวโนมข้ึนบางแลวในปจจุบัน
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ดังในตัวอยางที่ยกขึ้นมาพูดเรื่องเหลา ๑ ขวด กับกวยเตี๋ยว
๑ หมอ เรามองไดวา มูลคาในทางตลาดซื้อขายนั้นเทากันจริง แตมูล
คาแมในทางเศรษฐกิจน้ันเอง ความจริงก็ไมเทากัน

ถาพิจารณาลึกซึ้งลงไป จะมองเห็นวา สุรา ๑ ขวดนั้นมีมูล
คาทางเศรษฐกิจอีกมากมาย

๑. มูลคาทางเศรษฐกิจท่ีมาจากการเสียคุณภาพชีวิต สุรา
ขวดนี้อาจจะทําลายสุขภาพของคน และทําใหตองเสียเงินรักษาสุข
ภาพของคนนั้น อยางไมรูวาจะสิ้นเปลืองเงินไปอีกเทาไร น่ีเปนความ
สูญเสียในดานคุณภาพชีวิต แตมีผลทางเศรษฐกิจดวย

๒. ในการผลิตสุรานั้น โรงงานสุราอาจจะทําใหเกิดควันที่มี
กลิ่นเหม็น ควันที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ทําใหเกิดสาเหลา เปนตน
ซ่ึงเปนการทําลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ แลวมูลคาความเสีย
หายทางธรรมชาตน้ีิกก็ลบัมามผีลตอเศรษฐกจิอกี อาจจะทาํใหรัฐตอง
สิน้เปลอืงงบประมาณระยะยาวในการแกไขปญหาสภาพแวดลอม

๓. คนที่กินสุราแลวนั้น อาจจะขับรถไปแลวเกิดรถชนกัน ก็
ทําใหเกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจอีก

๔. ผลเสียหายในทางสังคม เชน ทําใหเกิดอาชญากรรม ซ่ึง
คิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจอีกจํานวนมาก

๕. เหลา ๑ ขวดนี้ อาจจะทําใหคนนั้นเมามาย มีสติไมคอย
ดี ทําใหสูญเสียประสิทธิภาพในการทํางาน ก็กระทบตอ
productivity คือการเพิ่มผลผลิตอีก

ท้ังหมดนี้เปนเรื่องของเศรษฐกิจท้ังสิ้น เปนอันวา เราจะตอง
คิดเรื่องเศรษฐกิจหรือมูลคาทางเศรษฐกิจกวางออกไป ไมใชเฉพาะ
ราคาที่ตีในตลาดเทานั้น



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 / 151

๒๕

๒๕

ปจจุบันนี้ก็มีความโนมเอียงในการที่จะเอามูลคาดานอื่นนี้
เขามารวมดวย เรียกวาเปน external costs แตปจจุบันนี้ยังมอง
เฉพาะเรื่องมูลคาดานสภาพแวดลอม คือมลภาวะ ดังที่นักเศรษฐ
ศาสตรบางกลุมใหนําเอามลูคาในการทาํลายสภาพแวดลอมน้ี รวม
เขาในมูลคาทางเศรษฐกิจแมแตในการที่จะตีราคาสินคาดวย

แตวาทีจ่ริงแลว ยงัไมพอหรอก กอ็ยางสรุา ๑ ขวดทีว่าเมือ่กี้
เราอาจจะคิดแตคาสภาพแวดลอม แตคาทางสังคม ศีลธรรม และ
สุขภาพ (เชน อาชญากรรม ประสิทธิภาพในการผลิต) อีกเทาไร ซ่ึง
มูลคาเหลานี้ลวนยอนกลับมามีผลทางเศรษฐกิจอีกทั้งสิ้น

๔. ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับความเขาใจในธรรมชาติของมนุษย
เทาทีพ่ดูมาในตอนนีใ้หเหน็วา เศรษฐศาสตรมคีวามสมัพนัธ

กับเรื่องอื่นๆ ท่ีมีผลยอนกลับมาหาเศรษฐกิจอีก ซ่ึงโดยมากเปนเรื่อง
เกี่ยวกับคุณคาตางๆ ก็เลยเขามาสูปญหาสําคัญอีกปญหาหนึ่ง คือ
ปญหาเกี่ยวกับความเขาใจในเรื่องธรรมชาติของมนุษย

ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยเปนเรื่องสําคัญมาก
ในศาสตรวิทยาทุกแขนงเลยทีเดียว

เราจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยน้ีเปน
ฐานกอน ถาเขาใจธรรมชาติของมนุษยผิดพลาดแลว วิทยาการนั้นๆ
จะไมสามารถเขาถึงความจริงโดยสมบูรณ และจะไมสามารถแก
ปญหาของมนุษยไดจริงดวย

ในเรื่องธรรมชาติของมนุษยน้ี เศรษฐศาสตรเขาใจอยางไร
และพุทธศาสนาหรือพุทธเศรษฐศาสตรเขาใจอยางไร

ไดบอกแลววา เศรษฐศาสตรน้ันมองถึงธรรมชาติของความ
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ตองการของมนุษย แตมองความตองการของมนุษยน้ันเพียงดาน
เดียว โดยไมคํานึงถึงคุณภาพของความตองการ

ถาเปนอยางนี้ก็ตองถามวา คุณภาพของความตองการของ
มนุษยน้ันเปนธรรมชาติหรือไม ถามันเปนธรรมชาติก็แสดงวาเศรษฐ
ศาสตรไมยอมพิจารณาความจริงที่มีอยูในธรรมชาติท้ังหมด ถาเปน
อยางนี้แลวเราจะมีเศรษฐศาสตรท่ีสมบูรณไดอยางไร และจะแก
ปญหาของมนุษยโดยสมบูรณไดอยางไร

เศรษฐศาสตรอาจจะแกตัวออกไปไดวา เราก็เปนสเปช- เชี
ยลไลเซชั่น มีความชํานาญพิเศษเฉพาะดานหนึ่ง จะตองไปรวมมือ
กับวิทยาการอื่นๆ ในดานที่ตัวเรานั้นเกี่ยวของตอไป ถายอมรับอยาง
น้ีก็พอไปได แตอาจจะชาไป หรือเขาแงเขามุมไมถนัด

ก. ความตองการ
ทีน้ี มาพูดกันถึงเรื่องธรรมชาติของมนุษย ในแงความ

ตองการกอน
ในแงความตองการของมนุษยน้ัน อยางนอยเศรษฐศาสตร

สมัยใหมน้ีก็มีความเขาใจตรงกับพุทธศาสนาที่วา ความตองการของ
มนุษยไมจํากัด มนุษยมี unlimited  wants เราบอกวา ความ
ตองการของมนุษยน้ันไมมีท่ีสิ้นสุด

ในพุทธศาสนานั้น มีพุทธภาษิตเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมาย เชน
วา นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมนํ้าเสมอดวยตัณหาไมมี

เพราะวาแมนํ้านั้น บางโอกาส บางเวลา มันยังมีเวลาเต็มได
แตความตองการของมนุษยไมมีวันเต็ม

บางแหงบอกวา ถึงแมเงินตราจะตกลงมาเปนหาฝน ความ
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อิ่มในกามทั้งหลายของมนุษยก็ไมมี หรือบางแหงทานบอกวา ถึงจะ
เนรมิตภูเขาใหเปนทองทั้งลูก ก็ไมสามารถจะทําใหคนแมแตคนหนึ่ง
คนเดียวพึงพอใจไดโดยสมบูรณ ไมเต็มอิ่มของเขา  

ฉะนั้น ในทางพุทธศาสนา จึงมีเรื่องพูดมากมายเกี่ยวกับ
ความตองการที่ไมจํากัดของมนุษย

ในที่น้ี อาตมภาพจะเลานิทานใหฟงเรื่องหนึ่ง เรามายอมเสีย
เวลากับนิทานสักนิดหนึ่ง ความจริงนิทานนี้มิใชเอามาเลาเฉยๆ มัน
มีนัยความหมายแฝงอยู ก็เอามาเลาดูซิวา มันมีความหมายแฝงวา
อยางไร ทานเลาไวในชาดกเรื่องหนึ่งวา

ในอดีตกาลเรียกวาปฐมกัปปทีเดียว มีพระเจาแผนดินองค
หนึ่งพระนามวาพระเจามันธาตุ (พอดีช่ือมาใกลกับนักเศรษฐศาสตร
คนสําคัญของอังกฤษคนหนึ่งที่ช่ือวามัลธัส - Malthus) พระเจามัน
ธาตุน้ีเปนพระเจาแผนดินที่ยิ่งใหญมาก ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  

พระเจาจักรพรรดิมันธาตุปรากฏเปนเรื่องราวในนิทานวา มี
อายุยืนนานเหลือเกิน มีรัตนะ ๗ ประการ ตามแบบแผนของพระเจา
จักรพรรดิท้ังหลาย แลวก็มีฤทธิ์ ๔ ประการ ซ่ึงทานรูกันจึงไมไดบอก
ไววาฤทธิ์อะไรบาง รวมความวา เปนบุคคลที่เรียกวาอัจฉริยมนุษย
ไมมีใครเหมือน มีอะไรพรั่งพรอมสมบูรณทุกอยาง  

พระเจามันธาตุน้ีมีอายุยืนยาวมาก ไดเปนเจาชายอยู
๘๔,๐๐๐ ป แลวก็ไดเปนพระอุปราชอยู ๘๔,๐๐๐ ป ครองราช
สมบัติเปนพระเจาจักรพรรดิมาอีก ๘๔,๐๐๐ ป

พอลวงมา ๘๔,๐๐๐ ปแลว วันหนึ่งพระเจามันธาตุก็แสดง
อาการเบื่อหนายใหปรากฏวา ทรัพยสมบัติท่ีมีมากมายนี้พระองคไม
เพียงพอเสียแลว
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เมื่อพระองคแสดงอาการใหปรากฏแลว ขาราชบริพารทั้ง
หลายก็ทูลถามวา พระองคเปนอยางไร มีอาการอยางนี้ไมสบายพระ
ทัยอะไร พระองคก็ตรัสวา แหม! ความสุขสมบูรณหรือสมบัติท่ีน่ีมัน
นอยไป มีท่ีไหนที่มันดีกวานี้มั๊ย

ขาราชบริพารก็กราบทูลวา ก็สวรรคซิ พระเจาขา
พระเจามันธาตุน้ีเปนจักรพรรดิ และมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญมากที่

วา ๔ ประการนั้น และมีจักรรัตนะ เมื่อเขาบอกวาสวรรคดีกวา ก็ทรง
ใชจักรรัตนะนั้น (จักรรัตนะก็คือวงลอของพระเจาจักรพรรดิ) พาให
พระองคข้ึนไปถึงสวรรคช้ันจาตุมหาราช

มหาราชทั้ง ๔ พระองคก็ออกมาตอนรับ ทูลถามวา พระองค
มีความตองการอยางไร เมื่อรูความประสงคแลว ก็เชิญเสด็จใหเขา
ครองราชสมบัติในสวรรคช้ันจาตุมหาราชทั้งหมด

พระเจามันธาตุครองราชสมบัติอยูในสวรรคช้ันจาตุ-มหาราช
เปนเวลายาวนานมาก จนกระท่ังตอมาวันหนึ่งก็แสดงอาการเบื่อ
หนายใหปรากฏอีก แสดงวาไมพอเสียแลว สมบัติในชั้นนี้ไมมีความ
สุขเพียงพอ ขาราชบริพารก็ทูลถาม พระองคก็บอกใหทราบและตรัส
ถามวา มีท่ีไหนดีกวานี้อีกไหม

ขาราชบริพารก็ทูลตอบวา มีซิพะยะคะ ก็สวรรคช้ันดาวดึงส
ไงละ

พระเจามันธาตุก็เลยอาศัยจักรรัตนะหรือวงลอของพระเจา
จักรพรรดิน้ัน ข้ึนไปอีกถึงสวรรคช้ันดาวดึงส

สวรรคช้ันดาวดงึสน้ันพระอนิทรครอบครอง พระอนิทรกอ็อก
มาตอนรับเชิญเสด็จ แลวก็แบงสวรรคชั้นดาวดึงสใหครอบครองครึ่งหนึ่ง

พระเจามันธาตุครอบครองสวรรคช้ันดาวดึงสรวมกับพระ
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อินทรคนละครึ่ง ตอมาเปนเวลายาวนาน จนกระทั่งพระอินทรองค
น้ันหมดอายุสิ้นไป พระอินทรองคใหมก็เกิดมาแทนและครองราชย
ไปจนสิ้นอายุอีก พระอินทรครอบครองราชสมบัติสิ้นอายุไปอยางนี้
๓๖ องค พระเจามันธาตุก็ยังครองราชยอยูในสวรรค

มาถงึตอนนีพ้ระเจามนัธาตชัุกไมพอใจ เอ! สวรรคครึง่เดยีวนี่
มนันอยไป เรานาจะครองสวรรคท้ังหมด กเ็ลยคดิจะฆาพระอนิทรเสยี
เลย แตมนุษยน้ันฆาพระอนิทรไมได เพราะมนษุยฆาเทวดาไมสําเร็จ

เมื่อความอยากนี้ไมไดรับการตอบสนอง ความอยากหรือ
ตัณหาของพระเจามันธาตุน้ัน ทานบอกวามีรากเนา ตัณหารากเนา
เสียแลว ไมไดสมประสงค ไมไดความพึงพอใจ พระเจามันธาตุก็เลย
แก พอแกแลวก็เลยตาย ตกจากสวรรค หลนตุบลงมาในสวน ทาน
บอกวาอยางนั้น คือหมายถึงสวนหลวง

เปนอันวา พระเจามันธาตุก็ตกจากสวรรคหลนลงมาในสวน
คนสวนมาพบเขา ก็เลยไปกราบทูลพระญาติวงศท้ังหลาย (ไมรูวา
เหลนโหลนรุนไหน) มากันพรอมหนา แลวก็ทําพระแทนที่ประทับ
บรรทมให พระเจามันธาตุก็เลยสวรรคตในสวนนั้นเอง

แตกอนจะสวรรคต พระญาติวงศก็ถามวา พระองคมีพระ
ราชดําริอะไรจะฝากฝงสั่งเสียไหม

พระเจามนัธาตกุป็ระกาศความยิง่ใหญวา เรานีน่ะเปนจกัรพรรดิ
ยิ่งใหญ ไดครองราชสมบัติในมนุษยนานเทานั้น ไดข้ึนไปครอง
สวรรคช้ันจาตุมเทานั้น และไดไปครองสวรรคช้ันดาวดึงสอีกครึ่งหนึ่ง
เปนเวลาเทานัน้ แตยงัไดไมเตม็ตามตองการกจ็ะตายเสยีแลว กเ็ลยจบ

เรื่องพระเจามันธาตุก็จบเทานี้ เอาละ น่ีเปนการเลานิทานให
ฟงวา ในเรื่องความตองการของมนุษยน้ัน พทุธศาสนาเหน็ตรงกบั
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เศรษฐศาสตรอยางหนึง่วา มนุษยมคีวามตองการไมจํากดัหรอืไมสิน้สดุ
แตไมเทานี ้พทุธศาสนาไมจบเทานี ้พทุธศาสนาพดูถงึธรรมชาติ

ของมนษุย อยางนอยทีเ่กีย่วกบัเศรษฐศาสตรจะพงึเขาใจ ๒ ประการ
ประการที่หนึ่ง คือ ความตองการนี้ ตามหลักพุทธศาสนา ใน

แงท่ีหนึ่งยอมรับวา มนุษยมีความตองการไมจํากัด แตน้ันเปนเพียง
ความตองการประเภทที่ ๑

พุทธศาสนาแยกความตองการเปน ๒ ประเภท ความ
ตองการอีกประเภทหนึ่งคอนขางจะจํากัด

ความตองการ ๒ ประเภทนี้ ถาใชภาษาสมัยใหมยังหาศัพท
โดยตรงไมได ความตองการประเภทที่หนึ่ง ขอเรียกวาความตองการ
สิ่งเสพปรนเปรอตน คือ ตัณหา เปนความตองการที่ไมจํากัด

สวนความตองการประเภทที่ ๒ ขอเรียกวา ความตองการ
คุณภาพชีวิต คือ ฉันทะ เปนความตองการที่มีขอบเขตจํากัด

ประการทีส่อง ซ่ึงสมัพนัธกบัหลกัความตองการ คอื พทุธศาสนา
ถือวา มนุษยเปนสัตวท่ีฝกฝนพัฒนาได และการที่มนุษยเปนสัตวท่ี
ฝกฝนพัฒนาไดน้ี ก็สัมพันธกับความตองการคุณภาพชีวิต กลาวคือ

การทีม่นุษยตองการคณุภาพชวีตินัน้ เปนการแสดงถงึภาวะที่
มนุษยตองการพฒันาตนเอง หรอืพฒันาศกัยภาพของตนเองขึน้ไป

เพราะฉะนั้น สาระอยางหนึ่งของการพัฒนามนุษยก็คือ การ
ท่ีเราจะตองพยายามหันเห หรือปรับเปลี่ยนความตองการจากความ
ตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน มาเปนความตองการคุณภาพชีวิต

น้ีเปนลักษณะอยางหนึ่งของการฝกฝนพัฒนาตนของมนุษย 
ซ่ึงก็มาสัมพันธกับเรื่องความตองการ

เปนอันวา พุทธศาสนาถือวา ความตองการ มี ๒ ประเภท คือ
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๑. ความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน ท่ีไมมีขีดจํากัด และ
๒. ความตองการคุณภาพชีวิต ท่ีมีขอบเขตจํากัด
ความตองการ ๒ อยางของมนุษยน้ัน มักจะมีปญหาขัดแยง

กันเองบอยๆ
ยกตัวอยางเชนวา เราจะกินอาหาร เรายอมมีความตองการ

๒ ประเภทนี้ซอนกันอยู
แตในมนุษยท่ัวไปนั้น ความตองการคุณภาพชีวิตอาจจะมี

โดยไมตระหนัก มนุษยมักตระหนักรูตัวแตความตองการประเภทที่ ๑
ความจริงนั้น ความตองการที่เปนสาระ คือตองการคุณภาพ

ชีวิต มนุษยตองการกินอาหารเพื่ออะไร เพื่อจะหลอเลี้ยงรางกายให
แข็งแรง ใหมีสุขภาพดี อันนี้แนนอน

แตอีกดานหนึ่งที่ปรากฏแกมนุษยคืออะไร มนุษยตองการ
เสพรสอาหาร ตองการความอรอย ตองการอาหารที่ดีๆ ในแงของ
ความเอร็ดอรอย หรือโก และความตองการนี้อาจจะขัดแยงกับความ
ตองการคุณภาพชีวิต คือมันอาจจะกลับมาทําลายคุณภาพชีวิตดวย

ความตองการเสพรสนี้จะทําใหเราแสวงหาอาหารที่มีรสชาด
ดีท่ีสุด แลวอาจจะมีการปรุงแตงรสอาหาร ซ่ึงสิ่งที่ปรุงแตงกลิ่น สี
และรสของอาหารนั้น อาจจะเปนโทษตอรางกาย เปนอันตรายตอสุข
ภาพ เสียคุณภาพชีวิต

อีกประการหนึ่ง คนที่กินเอาแตความอรอย ก็อาจจะกินโดย
ไมมีประมาณ กินเกินไป กินจนกระทั่งทองอืดไมยอย หรืออาจจะ
อยางนอยทําใหอวนเกินไป ก็เปนอันตรายตอสุขภาพอีก กับท้ังทําให
แพงโดยใชเหตุ

อาหารที่ใหคุณภาพชีวิต อํานวยคุณคาที่ชีวิตตองการนั้น
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อาจจะหาไดในราคาเพียง ๒๐ บาท แตคนที่กินเพื่อเสพรสอรอย
เสริมความโก จะตองวิ่งไลตามตัณหาอยางไมมีท่ีสิ้นสุด

ราคาอาหารเพื่อจะสนองความตองการประเภทที่ ๑ ท่ีวา
สนองความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน อาจจะรอยบาท พันบาท
คาอาหารมื้อเดียวเปนหมื่นบาทยังเคยไดยินเลย

เพราะฉะนั้น ความตองการประเภทที่ ๒ กับประเภทที่ ๑
บางทีก็ขัดกัน และขัดกันบอยๆ ดวย

ถามนุษยสนองความตองการประเภทสิ่งเสพปรนเปรอตนนี้
มาก ก็จะทําลายคุณภาพชีวิตไปเรื่อย

ไมเฉพาะในการบริโภคอาหารเทานั้น ในกิจกรรมของมนุษย
ทุกอยาง แมแตการใชเทคโนโลยีก็เหมือนกัน จะตองแยกใหไดวาอัน
ไหนเปนความตองการคุณภาพชีวิต อันไหนเปนความตองการสิ่ง
เสพปรนเปรอตน และเอาสองดานนี้มาพิจารณา

หลักเรื่องความตองการ ๒ อยางนี้  นําตอไปสูเรื่องคุณคา
เพราะความตองการทาํใหเกิดคุณคา

ในเมื่อความตองการมี ๒ อยาง คุณคาก็เกิดขึ้นเปน ๒ อยาง
เชนเดียวกัน จะแยกเปน

๑. คุณคาแท คือคุณคาที่สนองความตองการคุณภาพชีวิต
๒. คุณคาเทียม คือคุณคาเพื่อสนองความอยากเสพสิ่งปรน

เปรอตน
ถาเราจะมีจะใชอะไรสักอยางหนึ่ง สิ่งนั้นอาจจะมีคุณคาที่

แทแกเราสวนหนึ่ง แตมักจะมีคุณคาเทียม ท่ีเกดิจากตณัหาและ
มานะ เพือ่ใหไดอรอย เพือ่ใหไดโกเก เพือ่แสดงความมฐีานะ ตลอดจน
คานิยมทางสังคมอะไรตออะไรพรั่งพรูเขามา จนกลบคุณคาแทน้ัน
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ข. การบริโภค
จะพูดตอไปถึงเรื่องการบริโภค ซ่ึงก็เชนเดียวกัน ตองแยกวา

เปนการบริโภคเพื่อสนองความตองการแบบไหน
- บริโภคเพื่อสนองความตองการคุณคาแท หรือ
- บริโภคเพื่อเสพคุณคาเทียม

การบริโภคนี้เปนจุดยอดของเศรษฐศาสตรก็วาได คือ กิจ
กรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยน้ัน จุดยอดอยูท่ีการบริโภค

เราเขาใจความหมายของการบริโภควาอยางไร เศรษฐ-
ศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรม กับเศรษฐศาสตรแบบพุทธ จะใหความ
หมายของการบริโภคไมเหมือนกัน

การบริโภคเปนการบําบัดหรือสนองความตองการ อันนี้แน
นอน เราอาจจะพูดในแง เศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรม วา

การบริโภค คือ การใชสินคาและบริการบําบัดความตองการ
เพื่อใหเกิดความพอใจ

น่ีคือคําจํากัดความของเศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรม 
บําบัดความตองการเพื่อใหไดรับความพึงพอใจ แลวก็จบ

ทีน้ีขอใหมาดูอีกแบบหนึ่ง คือ เศรษฐศาสตรแบบพุทธ บอก
วา

การบริโภค คือ การใชสินคาและบริการบําบัดความตองการ
เพื่อใหไดรับความพอใจโดยเกิดคุณภาพชีวิตขึ้น

หมายความวา การบรโิภคจะตองมจุีดหมาย คอืจะตองระบใุห
ชัดลงไปวาไดผลหรือบรรลุจุดหมายอะไร จึงเกิดความพึงพอใจ ไมใช
แคเกิดความพอใจขึ้นมาลอยๆ บนจุดหมายที่แอบแฝง

เศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรมบอกวา ตองการแลวก็
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บริโภค แลวเกิดความพึงพอใจ ก็จบ ไมตองคํานึงวาตองการแบบ
ไหน และวาหลังจากนั้นมันจะเปนอยางไร ฉะนั้น จะบริโภคอะไรก็ได
ใหเราพอใจก็แลวกัน มันจะเสียคุณภาพชีวิตหรือไมเสีย ไมคํานึง

แตพุทธศาสนาบอกวา จะบําบัดความตองการเพื่อใหไดรับ
ความพึงพอใจก็ถูกตอง แตไดรับความพึงพอใจโดยมองเห็นผลตาม
มาที่จะเกิดคุณภาพชีวิต ฉะนั้น การบริโภคจึงตองมีความมุงหมาย
วาเพื่อใหไดคุณภาพชีวิต น้ีก็เปนแงหนึ่งที่ตางกัน

ค. งาน และการทํางาน
เมื่อตางกันในธรรมชาติของเรื่องเหลานี้ คือ เรื่องความ

ตองการ  เรื่องคุณภาพของความตองการ เรื่องคุณคา เรื่องการ
บริโภคแลว มันก็ตางกันแมกระทั่งในเรื่องธรรมชาติของงาน

ความหมายของงานในแงของเศรษฐศาสตร กับพุทธเศรษฐ-
ศาสตรตางกันอยางไร โดยสัมพันธกับความตองการสองอยางนั้น

แบบท่ี ๑ ถาทํางานดวยความตองการคุณภาพชีวิต (รวมทั้ง
ตองการพัฒนาตนหรือพัฒนาศักยภาพของมนุษย) ผลไดจากการทํางานตรง
กับความตองการทันที เพราะฉะนั้น การทาํงานจึงเปนความพึงพอใจ

แบบท่ี ๒ ถาทํางานดวยความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน
ผลไดจากการทํางานไมใชผลท่ีตองการ แตเปนเงื่อนไขเพื่อใหไดผล
อยางอื่นที่ตองการ เพราะฉะนั้น การทาํงานจึงเปนความจาํใจ

ความหมายของงานเปนคนละอยาง เมื่อกี้การทํางานเปน
ความพอใจ แตเดี๋ยวนี้การทํางานเปนความจําใจ

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรตะวันตกนั้น มาจากฐานความคิดที่ถือ
วา work คือการทํางาน เปนเรื่องจําใจ เราทํางานคือ work ดวย
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ความลําบากเหน็ดเหนื่อย เพื่อใหไดเงินมาซื้อหาสิ่งเสพบริโภค เรา
จึงตองมีเวลาเหลือท่ีจะมี leisure หาความสุขสําราญยามพักผอน
จากงาน แลวก็ไดรับความพึงพอใจ ฉะนั้น งานกับความพึงพอใจจึง
เปนคนละเรื่องกัน อยูตางหาก เปนฝายตรงขามกัน

อยางไรก็ตาม แมวาเศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรมจะ
มอง work เปน labor ท่ีลําบากหนักเหนื่อย ซ่ึงนําไปสูทัศนคติแบบ
จําใจจําทําจําทน ท่ีจะตองมี leisure มาสลับใหผอนคลาย แตวัฒน-
ธรรมตะวันตกอีกดานหนึ่ง ก็ไดปลูกฝงนิสัยรักงานและความใฝรูให
แกฝร่ังอยางแนนลึก

ดังนั้น ฝร่ังจํานวนมากจึงมีความสุขจากการศึกษาคนควา
และทํางานอยางเอาจริงเอาจังอุทิศตัว และฝรั่งพวกหลังนี้แหละ ท่ี
เปนแกนแหงพลังขับเคลื่อนของอารยธรรมอยางแทจริง*

แตถาสังคมใดไมมีวัฒนธรรมที่ใฝรูและรักงานเปนฐานที่มั่น
คง แลวไปรับเอาความคิดแบบทํางานเพื่อเปนเงื่อนไขใหไดผลตอบ
                                                                                                    
* ขอใหดูตวัอยางทีมี่ผูเขียนไววา ไอนสไตนมี work เปนชีวติชีวาและความสขุพรอมอยูในตวั

"Einstein is not . . . merely an artist in his moments of leisure and play, as 
a great statesman may play golf or a great soldier grow orchids. He retains 
the same attitude in the whole of his work. He traces science to its roots in 
emotion, which is exactly where art is also rooted." - Havelock Ellis (1859-
1939), British psychologist. The Dance of Life, ch. 3 (1923).
ในทางตรงขาม ดูชีวิตในระบบอุตสาหกรรม จากทัศนะของนักคิดตะวันตกบางทาน
"Industrial man—a sentient reciprocating engine having a fluctuating 
output, coupled to an iron wheel revolving with uniform velocity. And then 
we wonder why this should be the golden age of revolution and mental 
derangement." - Aldous Huxley (1894–1963). Bruno Rontini’s notes, in Time 
Must Have a Stop, ch. 30 (1944).
"Work to survive, survive by consuming, survive to consume: the hellish 
cycle is complete." - Raoul Vaneigem (b. 1934), Belgian Situationist 
philosopher. The Revolution of Everyday Life, ch. 7, sct. 2 (1967; tr. 1983).
[ทั้งหมดนี้ จาก The Columbia Dictionary of Quotations, 1993]
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แทนมายึดถือปฏิบัติ ก็จะตองเกิดปญหามีผลเสียแกการทํางาน แก
เศรษฐกิจ แกชีวิตและสังคมทั้งหมด

ขอยกตัวอยางการทํางานที่มีลักษณะตางกันสองแบบนั้น
นาย ก. ทํางานวิจัยเรื่องหนึ่ง สมมุติวาเรื่องการกําจัดแมลง

ดวยวิธีไมใชสารเคมี นาย ก. ทํางานวิจัยเรื่องนี้เพื่อความรูและการ
ใชประโยชนจากตัวความรูน้ีโดยตรง เขาตองการความรูในเรื่องนี้
จริงๆ นาย ก. จะทํางานนี้ดวยความพอใจ เพราะวาความรูและการที่
ไดใชประโยชนจากงานวิจัยนี้คือตัวผลที่ตองการจากการทํางาน

ฉะนั้น ความกาวหนาของงานวิจัย และการไดความรูเพิ่มข้ึน
จึงเปนความพึงพอใจทุกขณะ เมื่อเขาทํางานไป เขาก็ไดรับความพึง
พอใจ เมื่อความรูเกิดขึ้น มีความเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น ความพึงพอใจก็
ยิ่งเกิดเพิ่มข้ึนเรื่อยไป

นาย ข. ทํางานวิจัยอยางเดียวกัน คือเรื่องกําจัดแมลงดวยวิธี
ไมใชสารเคมี แตวิจัยเพื่อเงิน เพื่อจะไดเลื่อนขั้น ทีน้ี ผลไดจากงาน
คือความรูและประโยชนจากการวิจัยนั้น ไมใชผลท่ีเขาตองการโดย
ตรง แตจะเปนเงื่อนไขใหเขาไดเงิน เปนเงื่อนไขใหเขาไดผลตอบแทน
อยางอื่นที่เขาตองการอีกทีหนึ่ง ฉะนั้น ตอนที่เขาทํางานนี้ เขาจะ
ทํางานดวยความจําใจ ไมเกิดความสุขจากการทํางาน

เทาที่วามาในตอนนี้  เปนเรื่องธรรมชาติของงาน ซ่ึงจะเห็น
วา งานในแงของพุทธศาสนาที่ทําเพื่อสนองความตองการคุณภาพ
ชีวิต จะทําใหเกิดความพึงพอใจไดตลอดเวลา คนสามารถทํางาน
ดวยความสุข เราจึงเรียกการทํางานประเภทนี้วา ทาํดวยฉันทะ

แตถาทํางานดวยความตองการอีกประเภทหนึ่ง คือโดย
ตองการคาตอบแทนหรอืสิง่เสพปรนเปรอตน กเ็รยีกวา ทาํงานดวยตณัหา
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ถาทํางานดวยตัณหา ก็ตองการไดเสพบริโภคหรือผลตอบ
แทนตามเงื่อนไข แตเมื่อยังทํางานอยู ยังไมไดเสพผลนั้น ก็ยังไมได
รับความพึงพอใจ จึงทํางานโดยไมมีความสุขตลอดเวลา

ในเรือ่งธรรมชาตขิองความตองการ ธรรมชาตขิองคณุคา ตลอด
มาจนถึงเรื่องของงานนี้ พุทธศาสนายอมรับความจริงทุกขั้นตอน

ความจริงที่วา คนทั้งหลายโดยทั่วไปจะตองมีตัณหาเปน
ธรรมดานี้ ก็ยอมรับ แตในเวลาเดียวกันก็มองเห็นวา มนุษยมีความ
ตองการคุณภาพชีวิตอยูดวย ซ่ึงเปนความตองการที่แทของชีวิตเอง
และในการตองการคุณภาพชีวิตนี้ เขาก็ตองการที่จะฝกฝนพัฒนา
ตนใหดียิ่งขึ้นไปดวย

เพราะฉะนั้น ในการเปนอยูของมนุษย แมวามนุษยจะมี
ตัณหา แตทําอยางไรเราจะหันเหความตองการนี้ใหเบนไปสูความ
ตองการคุณภาพชีวิตใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได แลวใหการสนอง
ความตองการคุณภาพชีวิตนั้น เปนไปเพื่อการพัฒนาตนตอไป

ความหมายที่เปลี่ยนไปนี้ จะมีผลโยงไปถึงเรื่องอื่นๆ ตอไป
อีก แมแตคําจํากัดความเกี่ยวกับ wealth หรือโภคทรัพย คําจํากัด
ความเกี่ยวกับสินคาและบริการ คําจํากัดความเกี่ยวกับเรื่องการแขง
ขันและการรวมมือ เปนตน

เมื่อฐานความคิดตางกันแลว มันก็ตางกันไปหมด
ง. การแขงขัน-การรวมมือ
ขอยกมาพูดอีกเรื่องหนึ่งคือ การแขงขัน และการรวมมือ
ในแงของเศรษฐศาสตร เขาบอกวา เปนธรรมชาติของมนุษย

ท่ีจะมีการแขงขันกัน
แตในทางพุทธศาสนาบอกวา มนุษยน้ันมีธรรมชาติท้ังแขง
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ขันและรวมมือ ยิ่งกวานั้นยังอาจจะแยกเปนวา มีความรวมมือแท
และความรวมมือเทียม

ความรวมมือเทียมเปนอยางไร?
การแขงขันกันเปนเรื่องธรรมดา เมื่อเราแขงขันกันเพื่อสนอง

ความตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน เราจะแขงขันกันเต็มท่ี เพราะตาง
คนตางก็อยากไดเขามาหาตัวใหมากที่สุด เพราะมันไมรูจักพอ มัน
ไมรูอิ่ม มันไมเต็ม ฉะนั้น ถาเอาเขามาที่ตัวเองไดมากที่สุด คนอื่นไม
ไดเลยก็เปนการดี จึงตองแขงขันเพื่อใหตนไดมากที่สุด เปนเรื่อง
ธรรมดา มนุษยมีธรรมชาติแหงการแขงขันกันเพราะเปนไปตามธรรม
ชาติของความตองการในแงท่ีหนึ่ง

อยางไรก็ตาม เราอาจจะเอาธรรมชาติของการแขงขันนั้นมา
ใชเปนแรงจูงใจใหคนรวมมือกัน เรียกวาทําใหคนฝายหนึ่งรวมมือกัน
เต็มท่ีเพื่อจะแขงขันกับอีกฝายหนึ่ง โดยอาศัยการแขงขันนั้นเองมา
ทําใหเกิดการรวมมือกันขึ้น เชนวา เราอาจจะยั่วยุ ชักจูงใหประชา
ชนมีชาตินิยม รวมหัวกันแอนตี้สินคาจากตางประเทศก็ได แตฐาน
ของมันก็คือการแขงขันทั้งสิ้น

การนําเอาการแขงขันมายั่วยุทําใหเกิดการรวมมือกันใน
ระดับหนึ่งอยางนี้ เรียกวาความรวมมือเทียม

อีกอยางหนึ่งคือความรวมมือแท ความรวมมือแทก็คือ การ
รวมมือกันในความพยายามที่จะสนองความตองการคุณภาพชีวิต

เมื่อตองการคุณภาพชีวิตนั้น มนุษยสามารถรวมมือกันได
เพื่อชวยกันแกปญหาของมนุษยเอง ฉะนั้น ธรรมชาติของมนุษยน้ีจึง
มีทางที่จะฝกใหรวมมือกันได และการฝกฝนพัฒนามนุษยอยางหนึ่ง
ก็คือ การที่จะหันเหใหมนุษยเปลี่ยนจากการแขงขันกันมารวมมือกัน
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ในการที่จะแกปญหาของมนุษย
เปนอันวา เพื่อคุณคาแท มนุษยก็สามารถรวมมือกันได แต

เพื่อคุณคาเทียม มนุษยจะแขงขันกัน (รวมท้ังรวมมือเทียม) อยางสุด
ชีวิตจิตใจ เพื่อชวงชิงตําแหนงหรือลาผลประโยชน

น่ีก็เปนเรื่องราวตางๆ ท่ีขอยกมาเพื่อเปนตัวอยางแสดงถึง
ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย โดยเฉพาะก็คือธรรมชาติ
ของความตองการ

จ. สันโดษ-คานิยมบริโภค
จะขอแทรกเรื่องหนึ่งเขามา ซ่ึงไมตรงกับประเด็นที่กําลังพูด

โดยตรง แตสัมพันธกัน กลาวคือ เราเคยมีปญหาเกี่ยวกับเรื่อง
สันโดษ ก็จึงอยากจะยกมาพูดในที่น้ีดวย

ความสันโดษน้ี ก็เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิต เกี่ยวกับเรื่อง
ความตองการของมนุษย ท่ีแยกเปนความตองการประเภทที่ ๑ และ
ความตองการประเภทที่ ๒

ตามธรรมดาที่เราเห็นกันงายๆ ก็คือ ถาคนใดสันโดษ ความ
ตองการของเขาก็นอยกวาคนไมสันโดษ อันนี้เปนธรรมดาแทๆ

แตในกรณีท่ีถูกตอง ความสันโดษ ก็คือไมมีความตองการ
เทียม ไมเห็นแกความตองการประเภทเสพสิ่งปรนเปรอตน แตมี
ความตองการคุณภาพชีวิต

การที่เราเขาใจความหมายของสันโดษผิดพลาด ก็เพราะไม
ไดแยกเรื่องความตองการ คนที่มีความสันโดษนั้น ยังตองมีความ
ตองการคุณภาพชีวิตดวย จึงจะเปนความหมายที่ถูกตอง

จุดที่พลาดก็คือ เมื่อไมรูจักแยกประเภทความตองการ ก็เลย
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พูดคลุมปฏิเสธความตองการไปเลย คนสันโดษก็เลยกลายเปนคนที่
ไมตองการอะไร อันนี้เปนความผิดพลาดขั้นที่หนึ่ง

ท่ีจริงแลว ความตองการคุณคาแท-คุณคาเทียม ยังนําไปสู
อีกสิ่งหนึ่งที่เรียกวาความขาดแคลนแท-ความขาดแคลนเทียม แต
อันนี้เดี๋ยวจะมากไป ขอผานไปกอน

หันกลับมาเรื่องความสันโดษ เรามีความเชื่อกันวา คนไทย
สันโดษ แตมีงานวิจัยแสดงผลออกมาวา คนไทยมีคานิยมบริโภค
มาก เคยสังเกตหรือไมวา สองอยางนี้มันไปกันไมได มันขัดแยงกัน
ในตัว เราเคยจับมาเขาคูเทียบกันหรือเปลา

มีความเชื่อวาคนไทยนี้สันโดษ แตพรอมกันนั้นก็มีผลงาน
วิจัยออกมาวาคนไทยมีคานิยมบริโภคมาก ถาคนไทยสันโดษ คน
ไทยจะไมสามารถมีคานิยมบริโภค ถาคนไทยมีคานิยมบริโภค คน
ไทยจะไมสามารถสันโดษ ฉะนั้น จะตองผิดอยางใดอยางหนึ่ง

แตท่ีเราพูดไดอยางหนึ่งก็คือ มีคําติเตียนวา คนไทยสันโดษ
ทําใหไมกระตือรือรน ไมขวนขวาย ไมดิ้นรน ทําใหประเทศชาติไม
พัฒนา อันนี้ขอเรียกวาเปนคํากลาวหา

ทีน้ีก็มีคําพูดอีกดานหนึ่งวา คนไทยมีคานิยมบริโภค คนไทย
ไมชอบผลิต ก็ขัดขวางการพัฒนาเชนเดียวกัน

ตกลงวา มองแงหนึ่งคนไทยสันโดษ ก็ขัดขวางการพัฒนา
อีกแงหนึ่ง คนไทยมีคานิยมบริโภค ก็ขัดขวางการพัฒนา

แตท่ีแนๆ ก็คือ การเราความตองการใหชอบบริโภคมาก (ท่ี
ใด) ไมจําเปนตองทําใหเกิดการผลิตมาก (ท่ีน่ัน)

ฉะนั้น การที่มีความเชื่อกันในชวงหนึ่งวา จะตองเราความ
ตองการใหคนอยากบริโภคใหมาก จึงจะทําใหคนพัฒนาประเทศ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 / 151

๔๑

๔๑

ชาติไดสําเร็จ แลวปลุกเราตัณหากันใหญ จึงกลายเปนใหผลท่ีกลับ
ตรงขามคือ คนไทยมีคานิยมบริโภคมาก โดยไมชอบผลิต เลยกลับ
ทําใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาประเทศชาติหนักลงไปอีก เพราะมี
อะไรก็จะกินจะใชจะซื้อจะหาทาเดียว แตไมรูจักทํา

ประเทศอื่นเจริญอยางไรๆ เขามีอะไรใชอยางไร เราก็อยาก
จะมีจะใชบาง แลวก็ภูมิใจท่ีมีท่ีใชอยางเขา แตไมภูมิใจท่ีจะทําใหได
อยางเขา น่ีแหละคือคานิยมที่ขัดขวางการพัฒนาเปนอยางมาก มัน
เปนเคร่ืองสอแสดงวา การเราความตองการโดยไมเขาใจธรรมชาติ
ของมนษุยใหถกูตองนัน้ จะไมนําไปสูผลท่ีตองการอยางแทจริง

การทีเ่ราเราคานยิมบรโิภค ตองการใหคนบรโิภคมาก ไมจําเปน
ตองทําใหเกิดการผลิตขึ้น แตจะทําใหเกิดความฟุงเฟอ การกูหนี้ยืม
สิน ทุจริต เพื่อการบริโภคไดมาก เปนการพัฒนาที่ผิดพลาดอยางยิ่ง

เปนไปไดไหมวา คนไทย (สมัยหนึ่ง) อาจจะสันโดษจริง และ
คนไทย (อีกสมัยหนึ่ง) ก็มีคานิยมบริโภคมากจริง โดยที่คนไทย
เปลี่ยนนิสัย เคลื่อนจากความสันโดษมาสูการมีคานิยมบริโภค

ถาเปนอยางนี้ ก็หมายความวา การนําเอาระบบเศรษฐกิจ
แบบตะวันตกเขามาใชในประเทศไทย หรือการนําเศรษฐศาสตร
แบบตะวันตกเขามาใชในประเทศไทยนั้น ไดนํามาใชอยางผิดพลาด
ทําใหเกิดผลเสีย

ท่ีแทน้ัน ถาคนไทยมีความสันโดษจริง มันก็เปนโอกาสวา
เราสามารถใชสันโดษนั้นเปนฐาน แลวสงเสริมใหเกิดการผลิตขึ้น คอื
เดนิหนาจากความสนัโดษนัน้มาตอเขากบัการผลติ

เหมือนอยางประเทศตะวันตกเมื่อเริ่มยุคอุตสาหกรรมใหมๆ 
ก็เริ่มความเจริญทางอุตสาหกรรมดวย work ethic ท่ีเรียกกันวา
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Protestant ethic
ระบบจริยธรรมโปรเตสแตนตน้ีสอนฝรั่งใหรักงาน มีความ

เปนอยูแบบสันโดษ ใหประหยัด ใหเปนอยูอยางมัธยัสถ ใชจายเขียม
ท่ีสุด ไมหาความเพลิดเพลินสุขสําราญ หรือฟุงเฟอฟุมเฟอย เมื่อมี
รายได ก็เก็บออมไว เพื่อเอาเงินที่เก็บออมไวมาลงทุนตอไป เพื่อจะ
ไดผลิตใหมากขึ้น

ฉะนัน้ คนในยคุทีเ่รยีกวาปฏวิตัอิตุสาหกรรมในตะวนัตกนัน้
จะมีความเปนอยูอยางสันโดษ แตมีความตองการในการผลิตมาก ก็
จึงหันเหแรงงานของตัวเอง แทนที่จะใชในการบริโภค ก็เอามาใชใน
การผลิต เพื่อสรางสรรคพัฒนาใหเกิดความเจริญทางอุตสาหกรรม

โดยนัยนี้ ก็หมายความวา เรามีทุนดีอยูแลวสวนหนึ่ง คือคน
ของเรามีความสันโดษ ไมชอบฟุงเฟอ ไมเหอในการบริโภค รูจัก
ประหยดั ใชนอย เรากป็ลกุเราความตองการอกีดานหนึง่เตมิหรอืผนวก
เขามา คือสรางนิสัยรักงาน และความอยากทํา ใหสําเร็จข้ึนมา ก็จะ
ทําใหเกดิการผลติขึน้ได ทําใหบรรลผุลคอืความเจรญิทางอตุสาหกรรม

แตถาเราเขาใจธรรมชาติของคนผิด แลวใชระบบเศรษฐกิจน้ี
อยางผดิพลาด กม็าเราความตองการบรโิภค ใหคนเกดิคานยิมบรโิภค
ข้ึน ความสนัโดษทีม่อียูเดมิกห็ายไป และการผลติกไ็มเกดิขึน้ ก็เลยทํา
ใหเกิดความฟุงเฟอฟุมเฟอยอยางเดียว  พัฒนาเศรษฐกิจไมสําเร็จ

ฉะนั้น สันโดษน้ันถาเขาใจใหถูกตองก็คือวา มันตัดความ
ตองการประเภทที่ ๑ คือ ความตองการคุณคาเทียม ตัดความ
ตองการสิ่งเสพปรนเปรอตน แตกลับมีความตองการคุณภาพชีวิต ซ่ึง
จะตองหนุนเสริมข้ึนไป

ในทางพุทธศาสนานั้น สันโดษจะตองมาคูกับความเพียรเสมอ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 / 151

๔๓

๔๓

ไป สันโดษเพื่ออะไร เพื่อจะไดประหยัดแรงงานและเวลาที่จะสูญเสีย
ไปในการที่จะปรนเปรอตน แลวเอาแรงงานและเวลานั้นไปใชในการ
ทํางานปฏิบัติหนาที่ สันโดษมีความมุงหมายอยางนี้

น่ีก็เปนเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย

ฉ. การผลิต
ท่ีจริงมีเรื่องจะตองพูดอีกมากเกี่ยวกับการผลิต การผลิตนี้ก็

เปนเรื่องใหญ การพิจารณาเรื่องนี้ ไมใชเปนเพียงการเขาใจธรรม
ชาติของมนุษย แตเปนการพิจารณาธรรมชาติท้ังหมดในวงกวาง

ในทางเศรษฐศาสตร การผลิต เปนคําพูดที่ลวงตาและลวง
สมอง ในการผลิต เราคิดวาเราทําอะไรใหเกิดขึ้นใหม แตแทท่ีจริงนั้น
มันเปนการแปรสภาพ คือแปรสภาพอยางหนึ่งไปเปนอีกอยางหนึ่ง
จากวัตถุอยางหนึ่งไปเปนวัตถุอีกอยางหนึ่ง จากแรงงานอยางหนึ่งไป
เปนอีกอยางหนึ่ง

การแปรสภาพน้ี เปนการทําใหเกิดสภาพใหมโดยทําลาย
สภาพเกา เพราะฉะนั้น ในการผลิตนั้น ตามปกติจะมีการทําลาย
ดวยเสมอไป

ถาเศรษฐศาสตรจะเปนวิทยาศาสตรท่ีแทจริงแลว จะคิดถึง
แตการผลิตอยางเดียวไมได การผลิตแทบทุกครั้งจะมีการทําลาย
ดวย การทําลายในบางกรณีน้ันเรายอมรับได แตการทําลายบาง
อยางก็เปนสิ่งที่ยอมรับไมได

ฉะนั้น จึงมีขอพิจารณาเกี่ยวกับการผลิตในทางเศรษฐกิจน้ี
เชนวา การผลิตบางอยางเปนการผลิตที่มีคาเทากับการทําลาย ซ่ึง
จะมีปญหาวาควรจะผลิตดีหรือไม
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ในบางกรณีเราอาจจะตองมีการงดเวนการผลิต และการงด
เวนการผลิตนั้นก็เปนกิจกรรมที่เสริมคุณภาพชีวิตไดดวย

ฉะนั้น ในเศรษฐศาสตรแบบใหมน้ี จะพิจารณาคนดวยการ
ผลิตหรือไมผลิตเทานั้น ไมถูกตอง การไมผลิตอาจจะเปนการกระทํา
หรือเปนกิจกรรมท่ีดีทางเศรษฐกิจก็ได

เราจะตองพิจารณาเรื่องการผลิตโดยแยกออกอยางนอยเปน 
๒ ประเภท คือ การผลิตที่มีคาเทากับการทําลาย (เชน การผลิตที่
เปนการทําลายทรัพยากร และทําใหสภาพแวดลอมเสีย) กับการ
ผลิตเพื่อการทําลาย (เชน การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ)

มีท้ังการผลิตที่มีผลในทางบวก และการผลิตที่มีผลในทาง
ลบ มีผลในทางเสริมคุณภาพชีวิต และในทางทําลายคุณภาพชีวิต

อีกประการหนึ่ง ในเศรษฐศาสตรแบบยุคอุตสาหกรรมนี้ การ
ผลิตมีความหมายแคบ มองเฉพาะในแงท่ีจะเอามาซื้อขายกันได
เปนเศรษฐกิจแบบการตลาด เพราะฉะนั้น อาตมภาพอยูท่ีวัด ทําโตะ
ทําเกาอี้ข้ึนมาชุดหนึ่ง เอามานั่งทํางาน เศรษฐศาสตรบอกไมไดผลิต

คนหนึ่งขึ้นเวทีแสดงจําอวดตลกจี้เสน ทําใหคนหายเครียด
บันเทิงใจ จัดการแสดงโดยเก็บเงิน เราบอกวามีการผลิตเกิดขึ้น การ
จัดแสดงจําอวดเปนการผลิต

แตอีกคนหนึ่งอยูในสํานักงานหรือสถานศึกษา เปนคนที่มี
อารมณแจมใส คอยพูด คอยทําใหเพื่อนรวมงานราเริงแจมใสอยู
เสมอ จนกระทั่งไมตองมีความเครียด ไมตองไปดูจําอวด แตเราไม
พิจารณาพฤติกรรมของคนผูน้ีวาเปนการผลิต

แลวทีน้ี คนที่ทําใหคนอื่นเครียด มีกิริยาวาจาที่ทําใหคนอื่น
เครียดอยูเสมอ จนเขาตองหาทางแกเครียดดวยเครื่องบันเทิงคือไปดู
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จําอวด เราก็ไมคิดมูลคาทางเศรษฐกิจกันเลย
อีกตัวอยางหนึ่ง เขาจัดแสดงการฆาวัว เชนในเมืองสเปน

เขาใหคนลงไปฆาวัวกระทิงใหคนดู โดยเก็บเงิน การจัดการแสดงนี้
เราเรียกวาเปนการผลิตในทางเศรษฐกิจ

แตเด็กคนหนึ่งพาผูใหญพาคนแกขามถนน เราไมเรียกพฤติ
กรรมของเด็กนี้วาเปนการผลิต

กรณเีหลานีข้อใหคดิด ูน่ีเปนตวัอยางเทานัน้ ซ่ึงแสดงใหเหน็วา
การพจิารณาในทางเศรษฐกจิน้ันยงัแคบมาก ความหมายของการผลติก็
ยงัแคบ ในทางพทุธเศรษฐศาสตรจะตองขยายวงความคดินีอ้อกไป

ในเรื่องนี้ถาเราจะมองหา the invisible hand (มือลองหน)
ของ Adam Smith ก็คงตองรองทุกขวา the invisible hand ของอาดัม
สมิธนี้ ทํางานไมท่ัวถึง

เรื่อง economic growth คือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ก็ดี เรื่อง wealth คือความมั่งคั่งก็ดี จะตองเอามาพิจารณากันใหม
เชนวา ความเจริญความกาวหนาทางเศรษฐกิจน้ี เพื่ออะไรกันแน ถา
มันเปนไปเพื่อ the increase of the quality of life คือเพื่อความ
เจริญเพิ่มพูนของคุณภาพชีวิต ก็จึงนาจะรับได



ลักษณะสาํคัญ
ของ

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ

๑. เศรษฐศาสตรมัชฌิมา: การไดคุณภาพชีวิต
เมื่อมีความเขาใจในเรื่องธรรมชาติของมนุษยแลว ก็จะขอชี้

ถงึลกัษณะสาํคญัของเศรษฐศาสตรแนวพทุธ กลาวคอื เศรษฐศาสตร
แนวพทุธนีม้ลีกัษณะเปนสายกลาง อาจจะเรยีกวา เศรษฐศาสตรสาย
กลาง หรือเศรษฐศาสตรมัชฌิมา เพราะวาระบบชีวิตของพุทธศาสนา
ท่ีเรียกวามรรคนั้น ก็มีช่ืออยูแลววามัชฌิมาปฏิปทา

องคของมรรคนั้นแตละขอเปนสัมมา เชน สัมมาอาชีวะ การ
ท่ีเปนสัมมานั้นก็คือ โดยถูกตอง โดยถูกตองก็คือทําใหเกิดความพอ
ดี ความเปนมัชฌิมาหรือสายกลางนั้น ก็คือความพอดีน่ันเอง

ชูมาเกอรบอกวา เมื่อมีสัมมาอาชีวะ ก็ตองมี Buddhist
economics ตองมีเศรษฐศาสตรแบบพุทธ

ขอพูดตอไปวา เมื่อมีสัมมาอาชีวะ ก็ตองมีมิจฉาอาชีวะดวย
เชนเดียวกัน เมื่อมีสัมมาอาชีวะ คือ พฤติกรรมทางเศรษฐกิจท่ีถูก
ตอง ก็ตองมีมิจฉาอาชีวะคือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจท่ีผิดพลาดดวย
ทีน้ีเศรษฐกิจถูกตองที่เปนสัมมาก็คือ เศรษฐกิจแบบทางสายกลาง
หรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา

ในทางพุทธศาสนา มีขอปฏิบัติท่ีเต็มไปดวยเรื่องมัชฌิมา
ความเปนสายกลาง ความพอดี มัตตัญุตา ความรูจักประมาณ รู
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จักพอดี เต็มไปหมด ตลอดจนสมตา เทียบกับท่ีเราใชคําวา สมดุล
หรือดุลยภาพ  คําเหลานี้เปนคําสําคัญในทางพุทธศาสนา

ท่ีวาเปนสายกลาง เปนมัชฌิมา มีความพอดี พอประมาณ
ไดดุลยภาพ อันนี้เปนอยางไร ความพอดีหรือทางสายกลางอยูท่ีไหน

ความพอดี คือ จุดที่คุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจมาบรรจบ
กัน หมายความวา เปนการไดรับความพึงพอใจดวยการตอบสนอง
ความตองการคุณภาพชีวิต

เมื่อถึงจุดนี้ ก็จึงโยงกลับไปหาการบริโภค ท่ีพูดมาเมื้อกี้น้ีวา
การบริโภคเปนจุดยอดของเศรษฐกิจ

ขอทบทวนความหมายของการบริโภคอีกครั้งหนึ่ง
ถาเปนการบรโิภคในทางเศรษฐศาสตร กห็มายถงึการใชสนิคา

และบริการบําบัดความตองการ ซ่ึงทําใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด
แตในแบบพทุธ การบรโิภคคอืการใชสนิคาและบรกิารบาํบดั

ความตองการ ซ่ึงทาํใหไดรับความพงึพอใจโดยมคีณุภาพชวีติเกดิขึน้
พอบรโิภคปบกม็องไปถงึคณุภาพชวีติ น่ันคอืการบรโิภคทีส่าํเรจ็ผล

ถาแคบริโภคแลว อรอย โก ไดรับความพึงพอใจ ก็จบ แคน้ี
ไมถือวาเปนเศรษฐศาสตรชาวพุทธ แตเปนเศรษฐศาสตรท่ีตัน แยก
สวน ไมเขาไปในระบบสัมพันธแหงการสรางสรรคของมนุษย ไม
เชื่อมโยงกับวิทยาการอยางอื่น เพราะบรโิภคแบบคลมุเครอืและเลือ่น
ลอย ไมเขาใจและไมคาํนงึถึงเหตุผลของการบริโภค ไมรูความมุง
หมายที่แทของการบริโภคนั้น

เมื่อบริโภคไป ไดรับความพึงพอใจหลงเพลินไป ก็ตัดตอน
เอาวาจบเทานั้น

แตท่ีจริงพึงพอใจนั้น อาจจะเกิดโทษแกชีวิตก็ได อยางที่พูด
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เมื่อกี้วาทําใหเสียคุณภาพชีวิต
หากพอใจโดยพวงกับการไดคุณภาพชีวิต ก็จะเปนฐาน

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของมนุษยตอไป ทําใหชีวิตมีความดี
งามยิ่งขึ้น

ฉะนั้น เศรษฐศาสตรจึงไปสัมพันธกับการมีชีวิตของมนุษย
ท้ังหมด ท่ีจะเปนอยูอยางดี เปนชีวิตที่ดีงาม ทําสังคมใหมีสันติสุข

โดยนัยนี้ ถาเศรษฐศาสตรจะมีความหมายอยางแทจริง
เศรษฐศาสตรจะตองมีสวนในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย ในการ
ทําใหมนุษยมีความสามารถที่จะดํารงชีวิตที่ดีงาม มีความสุขรวมกัน
ไดดียิ่งขึ้นดวย มิฉะนั้นเศรษฐศาสตรจะมีไวเพื่ออะไร

จุดยอดของเศรษฐศาสตรท่ีวาเมื่อกี้อยูท่ีการบริโภค เศรษฐ-
ศาสตรของชาวพทุธจงึปรากฏตวัในหลกัทีเ่รยีกวา โภชเน มตตฺฺตุา
คอืความรูจักประมาณในการบริโภค

หลกันีม้กีลาวอยูเสมอ แมแตในโอวาทปาตโิมกขท่ีเราเรยีกวา
หัวใจพุทธศาสนาก็ระบุไววา มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ (ความรูจัก
ประมาณในอาหาร)

รูจักประมาณ คือรูจักพอดี ความพอประมาณคือความพอดี
คําวามัตตัญุตาคือความรูจักพอดี เปนหลักสําคัญกระจายอยูท่ัว
ไป ในสัปปุริสธรรม ๗ ประการก็มี โดยเฉพาะในหลักการบริโภคจะมี
มัตตัญุตานี้เขามาทันที

ตัวกําหนดเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ก็คือมัตตัญุตา ความรู
จักประมาณ รูจักพอดีในการบริโภค หมายถึงความพอดีท่ีใหคุณ
ภาพของชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ

ในคําสอนแสดงขอปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะ
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พระสงฆ เมื่อจะบริโภคอะไรก็ตองพิจารณาเหตุผลหรือความมุง
หมายของการบริโภค ตามสูตรที่วา ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ...
พิจารณาทุกอยางไมวาจะบริโภคอะไร แตเดี๋ยวนี้เราวากันเปนมนต
ไปเลย ไมรูเรื่อง สวดจบเปนใชได

อันที่จริงนั้นทานสอนวา  เวลาจะบริโภคอะไรก็ใหพิจารณา
คือพิจารณาวา เราพิจารณาโดยแยบคายแลวจึงบริโภคอาหาร

เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย มิใชเพื่อสนุกสนาน มิใช
เพื่อลุมหลง มัวเมา มิใชเพื่อโก หรูหรา ฟุมเฟอย

ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส แตบริโภคเพื่อใหรางกายมั่นคงดํารง
อยูได เพื่อใหชีวิตดําเนินไป เพื่อกําจัดทุกขเวทนาเกา เพื่อปองกันมิ
ใหมีทุกขเวทนาใหม เพื่อเกื้อหนุนชีวิตอันประเสริฐ เพื่อเกื้อกูลตอ
ชีวิตที่ดีงาม เพื่อความอยูผาสุก

เวลาบริโภคจะตองเขาใจความหมายอยางนี้ และบริโภคให
ไดผลตามความมุงหมาย แลวความพอดีก็อยูท่ีน่ี  ฉะนั้น จึงบอกวา
ความพอดี หรือสายกลาง อยูท่ีคุณภาพชีวิตมาบรรจบกับความพึง
พอใจ เพราะวาผูท่ีเปนชาวพุทธพิจารณาเขาใจความหมายของการ
บริโภควาเพื่อความมีสุขภาพดี เพื่อเกื้อกูลตอการมีชีวิตที่ดี เพื่ออยู
เปนสุข ดังนั้น คุณภาพชีวิตจึงเปนสิ่งที่ตองการในการบริโภค และ
บริโภคแลวจึงไดรับความพึงพอใจที่ไดคุณภาพชีวิตนั้น

น้ีคือความหมายของ มัตตัญุตา คือความพอดีท่ีวาเปน
ทางสายกลาง

เปนอันวา กิจกรรมในทางเศรษฐกิจน้ี เปน means คือ
มรรคา ไมใชเปน end หรือจุดหมายในตัวเอง

ผลท่ีตองการในทางเศรษฐศาสตรไมใชเปนจุดหมายในตัว
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ของมันเอง แตเปนมรรคา คือ เปนฐานสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ตนของมนุษย เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เพื่อใหเขาบริโภคอาหารแลวไมใช
อิ่มเฉยๆ ไมใชอิ่มแลว พออรอยๆ ก็จบเสร็จกัน ไมใชแคน้ัน แตใหเขา
อิ่มเพื่อใหเขามีกําลังกาย มีกําลังความคิด จะไดทําสิ่งที่ดีงามเปน
ประโยชน เชนจะไดฟงไดพิจารณาในเรื่องที่เจริญปญญาตอไป

ดังในเรื่องที่ยกมาเปนตัวอยางที่วา พระพุทธเจาใหคนจัดหา
อาหารใหคนเข็ญใจรับประทาน เมื่อเขารับประทานเสร็จแลว ก็ไมใช
จบแคน้ัน แตเพื่อใหเขาไดฟงธรรมตอไป มันจึงเปน means

ในเมื่อหลักการมีอยูอยางนี้แลว ก็จะมีวิธีปฏิบัติปลีกยอยที่
แยกซอยออกไปอีก เชน ในกรณีท่ีคนมีกินอยูแลว เรากลับไมสอนให
เขากินใหเต็มท่ี ไมสอนใหกินตามที่อยาก

ยิง่กวานัน้ บางครัง้ยงัมกีารยกยองพระบางองคท่ีฉนัมือ้เดยีว
ถาเปนเศรษฐศาสตรยุคอุตสาหกรรม ก็ตองสรรเสริญคนที่

กินใหมากที่สุด บริโภคสี่มื้อสิบมื้อคงยิ่งดีใหญ
แตในกรณีท่ีพอแกความตองการคุณภาพชีวิต เรากลับ

สรรเสริญพระบางองคท่ีฉันมื้อเดียว แตไมใชการฉันมื้อเดียวนั้นเปน
จุดหมายนะ ถาฉันมื้อเดียวแลวไมไดทําอะไรใหเกิดผลจากการฉัน
มื้อเดียว ก็ไมไดเรื่อง กลายเปนเบียดเบียนตัวเองไป

ฉะนั้น จะตองพิจารณาโดยมีเงื่อนไข คือบริโภคสิ่งที่และเทา
ท่ีจะชวยเกื้อหนุนใหการพัฒนาตนไดผลดี

ในเรื่องนี้ แมแตชาวบานก็เหมือนกัน ไมเฉพาะแตพระ บางที
มาถืออุโบสถงดอาหารในเวลาเลยเที่ยงไปแลว ไมรับประทานใน
เวลาบาย เวลาค่ํา การงดกินอาหารที่ควรจะกินตามปกติ กลับมี
ความหมายเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณคาเพื่อประโยชนใน
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ฉะนัน้ การบรโิภคจงึเปนกจิกรรมทางเศรษฐกจิเพือ่การพฒันา

คุณภาพชีวิต ซ่ึงเปนไปไดท้ังในแงบวกคือกิน และแงลบคือไมกิน
หมายความวา “ไมกิน” ก็เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทางที่

จะเพิ่มคุณภาพชีวิตไดเหมือนกัน แลวคนก็สามารถมีความพึงพอใจ
จากการงดกินไดดวย คือ สามารถไดรับความพึงพอใจจากการไม
บริโภค แตไดรับคุณภาพชีวิต

ตามปกติ เราตองมีความพึงพอใจจากการบริโภค แตใน
หลายกรณี เรามีความพึงพอใจจากการไมบริโภคหรือไมไดบริโภค

อยางไรกต็าม การไดรับความพงึพอใจจากการงดการบรโิภค
อาจจะเกิดจากกิเลส เชน มีมานะถือตัว จะแสดงใหเห็นวาเรานี่เกง
เรานี่แน จึงงด ไมรับประทานอาหาร แลวรูสึกภูมิพองในใจวา เรานี้
รับประทานอาหารมือ้เดยีวได เราเกง แลวกพ็งึพอใจ แตเปนความพงึ
พอใจจากกิเลส คือมานะ เปนเพียงการกาวจากตัณหาขึ้นไปสูมานะ

สวนความพึงพอใจที่ถูกตอง คือความพึงพอใจที่วา การกิน
นอยลงหรือการอดอาหารครั้งนี้ เปนการฝกหัดขัดเกลาตนเอง หรือ
เปนสวนที่ชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต การที่เรางดการบริโภค
ครั้งนี้ มันชวยใหคุณภาพชีวิตของเราดีข้ึน  ถาเกิดความพึงพอใจ
อยางนี้ข้ึน ก็เปนความพึงพอใจที่ถูกตอง

ในกิจกรรมของมนุษยปุถุชนที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจใน
การบริโภคนั้น คนจํานวนมากทีเดียว เมื่อบริโภคเพื่อบําบัดความ
ตองการ เชนกินอาหารโดยมุงรสอรอย แตกลับทําใหเกิดอันตรายตอ
ชีวิตรางกาย เบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่น กินสุราทําใหพอใจ แต
ทําใหเสียสุขภาพ กอการวิวาท เกิดอุบัติเหตุ
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ของบางอยางอรอย บริโภคมากเกินไป เกิดเปนโทษตอสุข
ภาพ หรือกินโดยไมมุงคุณภาพ กินโดยไมมุงคุณคาอาหาร กินมาก
เปลืองมาก บางทีกินมากเปลืองมาก แตกลับขาดธาตุอาหาร

บางคนกินของดีเอร็ดอรอยมากมาย แตตอมาปรากฏวาเปน
โรคขาดอาหาร ไมนาจะเปนไปได แตมันก็เปนไปแลว และไมเทานั้น
แถมทําใหคนอื่นอดกินไปเสียดวย ตัวเองก็ขาดธาตุอาหาร คนอื่นก็
พลอยอดกิน เพราะตัวเองกินมากเกินไป

ฉะนั้น ความพอใจไมเปนตัวตัดสินอรรถประโยชน ถาความ
พอใจนั้นไมมาพรอมกับการไดคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจบางครั้ง
กลับเปนตัวการทําลายอรรถประโยชน เชน ทําใหคนหลงมัวเมา
ทําลายสุขภาพ เสียคุณภาพชีวิต เปนตน

ทางเศรษฐศาสตรน้ัน เขามีหลักอันหนึ่งวา สินคามีอรรถ
ประโยชนโดยสามารถทาํใหเกดิความพอใจแกผูบริโภค เศรษฐศาสตร
เขาวางหลกัไวอยางนี้

แตมองในทางกลับกัน เราก็สรุปไดวา ถาอยางนั้นก็บริโภค
ใหมาก กินเขาไปเพื่อใหไดรับความพึงพอใจ แตแลวก็เกิดผลอยาง
เมื่อกี้น้ี ผลบวกก็มี ผลลบก็มี ทําลายคุณภาพชีวิตก็มี อยางนี้หรือ
เปนอรรถประโยชน

ทีน้ีถามองในแงพุทธเศรษฐศาสตรก็ตองบอกวา สินคาและ
บริการมีอรรถประโยชน โดยสามารถทําใหเกิดความพอใจ ในการที่
ไดเสริมคุณภาพชีวิตแกผูบริโภค  ตองเติมตอทายอยางนี้

ฉะนั้น คําจํากัดความเรื่องสินคา เรื่องบริการ เรื่องโภคทรัพย
อะไรตออะไร ตองเปลี่ยนใหม ไมใชเปลี่ยนทั้งหมด แตอาจจะตอง
modify ตองมีการดัดแปลงกันมากบางนอยบาง
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๒. เศรษฐศาสตรมัชฌิมา: ไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น
ความหมายอีกอยางหนึ่งของความพอดี หรือมัชฌิมา คือ ไม

เบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น
อันนี้ก็เปนหลักสําคัญของพุทธศาสนา ใชตัดสินพฤติกรรม

มนุษย ไมเฉพาะในการบริโภคเทานั้น แตในทุกกรณีทีเดียว เปน
มัชฌิมา ก็คือ ไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น

คําวา ไมเบียดเบียนผูอื่น ในพุทธศาสนานั้น ไมใชเฉพาะคน
เรามีหลักวา อหึสา สพฺพปาณานํ แปลวา ไมเบียดเบียนชีวิตทั้งปวง
ซ่ึงสมัยนี้เขาเรียกวา ecosystems แปลกันวาระบบนิเวศ

ระบบนิเวศนี้เปนศัพทคอนขางใหม หมายถึงระบบชีวิตทั้ง
หมดที่สัมพันธกันพรอมท้ังสภาพแวดลอมของมันในถิ่นหนึ่งๆ หรือท่ี
จัดเปนชุดหนึ่งๆ หรือหนวยรวมหนึ่งๆ

เมื่อมองในแงของพระพุทธศาสนาอยางนี้ หลักการทาง
เศรษฐศาสตรก็เลยมาสัมพันธกับเรื่องระบบการดํารงอยูของมนุษย
ท่ีวามีองคประกอบ ๓ อยางสัมพันธอิงอาศัยกันอยู

องคประกอบ ๓ อยางนี้คือ มนุษย ธรรมชาติ และสังคม
ธรรมชาติในที่น้ี จํากัดวงแคบเขามาในความหมายของคําวา

ecosystems ซ่ึงในภาษาไทยบัญญัติศัพทไววา ระบบนิเวศ หรือ
เรียกงายๆ วา ธรรมชาติแวดลอม

เศรษฐศาสตรแนวพุทธนั้น ตองสอดคลองกับกระบวนการ
แหงเหตุปจจัยอยางครบวงจร การที่จะสอดคลองกับกระบวนการ
แหงเหตุปจจัยอยางครบวงจร ก็ตองเปนไปโดยสัมพันธดวยดีกับองค
ประกอบทุกอยางในระบบการดํารงอยูของมนุษย
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องคประกอบทั้งสามในการดํารงอยูของมนุษยน้ัน จะตอง
ประสานเกื้อกูลกัน หมายความวา องคประกอบเหลานี้ ประสานกัน
ดวย และเกือ้กลูตอกนัดวย ในการดาํรงอยูรวมกนัและกเ็ดนิไปดวยกนั

ฉะนั้น พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยจะตองเปนไปใน
ทางที่ไมเบียดเบียนตน คือ ไมทําใหเสียคุณภาพชีวิตของตนเอง แตให
เปนไปในทางที่พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมคุณภาพชีวิตนั้น และไม
เบียดเบียนผูอื่น คือ ไมกอความเดือดรอนแกสังคม และไมทําใหเสีย
คุณภาพของ ecosystems หรือระบบธรรมชาติแวดลอม

ปจจุบันนี้ ไดมีความตื่นตัวกันมากในประเทศที่พัฒนาแลว
โดยพากันหวงใยตอพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของคน เชน การใชสาร
เคม ีและการเผาผลาญเชือ้เพลงิ ซ่ึงสงผลในการทาํลายสขุภาพตนเอง
ทําลายสขุภาพผูอืน่ และทาํลายสภาพแวดลอม เขาหลกัวา เบียด
เบียนตนเบียดเบียนผูอื่น ซ่ึงเปนปญหาใหญของอารยธรรมมนุษย

เมื่อพูดถึงองคประกอบ ๓ อยาง คือ มนุษย ธรรมชาติ สังคม
น้ี ก็มีเรื่องแทรกเขามา คือเรื่องเทคโนโลยี

ปญหาอยางหนึ่งคือ เราเขาใจเทคโนโลยีวาอยางไร ในความ
หมายของพุทธศาสนา หรือเฉพาะพุทธเศรษฐศาสตรวา เทคโนโลยี
คืออะไร เนื่องจากเวลาหมดแลวจึงขอรวบรัดวา

ในความหมายของพระพุทธศาสนา เทคโนโลยี คือ เครื่องมือ
ขยายวิสัยแหงอินทรียของมนุษย

เรามีมือ มีเทา มีหู  มีตา มีจมูก มีลิ้น มีกาย มีใจ พูดรวมๆวา
เรามีอินทรีย แตอินทรียของเรามีขีดความสามารถจํากัด

เราตองการตอกตะปตูวัหนึง่ เราตองการเดนิทางไปยงัสถานที่
แหงหนึ่ง เราจะเดินไปก็ชา เราจะเอามือตอกตะปูก็เจ็บแย  เราก็เลย
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ตองผลิตฆอนขึ้นมา ฆอนก็มาชวยขยายวิสัยแหงอินทรีย ทําใหมือ
ของเราสามารถทํางานไดผลดียิ่งขึ้น ตอกตะปูไดสําเร็จ เราขยาย
วิสัยของเทา จะเดินทางก็มีรถยนต ตอมาก็มีเครื่องบิน

ตาของเราเห็นไดจํากัด ของเล็กนักก็มองไมเห็น เราก็สราง
กลองจุลทรรศนข้ึนมา ทําใหสามารถมองเห็นจุลินทรียตัวเล็กๆ ได
ตาของเรามองไปไดไกลไมพอที่จะเห็นดวงดาวซึ่งอยูไกลมาก ดูเล็ก
เกินไป บางดวงก็ไมเห็น เราก็สรางกลองโทรทรรศนข้ึนมา มองไป
เห็นสิ่งเหลานั้นได

ปจจุบันนี้เราก็สามารถขยายวิสัยแหงอินทรียสมองของเรา
ออกไป โดยสรางเครื่องคอมพิวเตอรข้ึนมา รวมความวา เทคโนโลยี
เปนเคร่ืองขยายวิสัยแหงอินทรียของมนุษย

ในยุคปจจุบันนี้ เราขยายวิสัยแหงอินทรียดวยวิธีการทาง
วัตถุ ทําใหเกิดความเจริญในระบบอุตสาหกรรมขึ้นมา

แตในสมัยโบราณยุคหนึ่ง คนเอียงสุดไปทางจิต ก็ได
พยายามขยายวิสัยแหงอินทรียโดยทางจิต การขยายวิสัยแหง
อินทรียโดยทางจิตนั้น ก็ทําใหเกิดเปนฤทธิ์ เปนอภิญญาขึ้นมา ดังที่
มีเรื่องบอกไววา คนนั้นคนนี้มีฤทธ มีปาฏิหาริย เหาะเหิรเดินอากาศ
ได เปนตน ก็เปนการขยายวิสัยแหงอินทรียเหมือนกัน

น่ีคอืเปน physical technology คอื เทคโนโลยทีางกายอยาง
หนึง่ กับ psychical technology คือ เทคโนโลยีทางจิตอยางหนึ่ง

เปนอันวา เทคโนโลยีเปนเครื่องมือขยายวิสัยแหงอินทรีย
ของมนุษย และเทคโนโลยีน้ันก็ไดเขามาสัมพันธกับระบบการดํารง
อยูของมนุษยท่ีมีองคประกอบ ๓ ประการนั้น กลาวคือ -

มนุษยไดใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือของตนในการเขาไป
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สัมพันธเกี่ยวของกับองคประกอบสวนอื่นในการดํารงอยูของมนุษย 
คือธรรมชาติและสังคม และเทคโนโลยีน้ีก็เกิดเปนสภาพแวดลอม
อยางใหมข้ึนมา เปนสภาพแวดลอมท่ีมนุษยสรางขึ้น

สภาพแวดลอมสวนที่มนุษยสรางขึ้นนี้ บางทีก็ไปรุกรานหรือ
ขัดแยงกับสังคมและสภาพแวดลอมตามธรรมชาติเดิม และทําให
เกิดปญหาขึ้นมา ปญหาทางเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้น วาโดยรวบยอด คือ

๑. การพัฒนาเทคโนโลยีน้ัน อาจจะเปนการพัฒนาใน
ลักษณะที่ขัดแยงกับระบบการดํารงอยูของมนุษย ทําใหเสียคุณภาพ
และทําใหเสียดุลในระบบของมนุษย ธรรมชาติ สังคม แลวก็ขัดขวาง
ความสัมพันธท่ีดี ท่ีเกื้อกูลกัน ระหวางองคประกอบทั้งสามอยางนั้น

๒. มีการใชเทคโนโลยีน้ัน ในลักษณะที่เปนการเบียดเบียน
ตนและเบียดเบียนผูอื่น

ฉะนั้น เมื่อสัมพันธกับเทคโนโลยี มนุษยจะตองแกปญหานี้
โดยพัฒนาเทคโนโลยี ในลักษณะที่จะทําใหเกิดการประสานและ
เกื้อกูลกัน ภายในระบบความสัมพันธขององคประกอบสามอยาง
แหงการดํารงอยูของมนุษยน้ัน และใชเทคโนโลยีเพื่อประโยชน
เกื้อกูลท้ังแกตนเองและแกผูอื่น
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สรุป

ไดพูดเลยเวลาไปแลว แตยังมีขอสําคัญๆ ท่ีคางอยูอีก
สิ่งหนึ่งที่ขอย้ําไว ก็คือ ควรจะชัดเจนวา ผลไดท่ีตองการใน

ทางเศรษฐศาสตรน้ี ไมใชจุดหมายในตัวของมันเอง แตเปน means
คือมรรคา สวน end คือจุดหมายของมัน ก็คือ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการพัฒนามนุษย

ฉะนั้น เศรษฐศาสตรในทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงถือวา
กจิกรรมทางเศรษฐกจิและผลของมนั เปนฐานหรอืเปนอปุกรณท่ีจะชวย
สนับสนุนการมชีีวติทีด่งีาม และการพฒันาตน พฒันาสงัคมของมนษุย

ขอกาวเลยไปสูการสรุป เรื่องที่อาตมาเลาใหฟงตอนตนวา
พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดคนเข็ญใจนั้น มีแงพิจารณาหลายเรื่องใน
ทางเศรษฐกิจ เชนวา –

พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดคนเข็ญใจ ลงทุนเดินทาง ๔๘๐
กิโลเมตร เปนการคุมคาไหมในทางเศรษฐกิจ ท่ีจะไปโปรดคนเข็ญใจ
คนหนึ่ง ขอน้ีนักเศรษฐกิจ ก็อาจจะพิจารณาวาคุมหรือไมคุม ดังนี้
เปนตน แตในที่น้ีเราจะไมวิเคราะห เพียงขอพูดฝากไวนิดเดียว

ประเด็นสําคัญก็คือ เปนอันเห็นไดแลววา พระพุทธศาสนา
ถือวา เศรษฐกิจมีความสําคัญมาก ไมเฉพาะในแงท่ีวาสัมมาอาชีวะ
เปนองคหนึ่งในมรรคมีองค ๘ เทานั้น แตจากเรื่องนี้เราจะเห็นวา ถา
ทองหิว คนจะฟงธรรมไมรูเรื่อง ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงใหเขากินขาว
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เสียกอน แสดงวาเศรษฐกิจมีความสําคัญมาก
แตในทางกลับกัน ถาโจรไดอาหารอยางดี บริโภคอิ่มแลว

รางกายแข็งแรง ก็เอารางกายนั้นไปใชทําการราย ปลนฆา ทําลายได
มาก และรุนแรง

เพราะฉะนัน้ การไดบริโภคหรอืความพรัง่พรอมในทางเศรษฐกจิ
จึงไมใชจุดหมายในตัว แตมันควรเปนฐานสําหรับการพัฒนามนุษย
เปนฐานที่จะใหมนุษยไดคุณภาพชีวิต ไดสิ่งที่มีคุณคาสูงยิ่งขึ้นไป
เชน นายคนเข็ญใจน้ีไดกินอาหารแลว เขาก็ไดฟงธรรมตอไปดวย

ดวยเหตุผลท่ีกลาวมานี้ การสรางความพรั่งพรอมทาง
เศรษฐกิจจึงเปนภารกิจสําคัญที่จะตองทํา แตเราจะตองใหความ
เจริญกาวหนาพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจน้ันสัมพันธกับจุดหมาย โดย
ใหเปนไปเพื่อจุดหมาย คือใหเกิดคุณภาพชีวิต ซ่ึงทําใหมนุษยพรอม
ท่ีจะสรางสรรคหรือปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีงาม

จึงเรียกวา เศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิต
ในพระพุทธศาสนามีหลักอรรถ หรืออัตถะ ๓ แปลอยางงายๆ

วา ประโยชนเบื้องตน ประโยชนทามกลาง และประโยชนสูงสุด หรือ
จุดหมายเบื้องตน จุดหมายทามกลาง และจุดหมายสูงสุด

จุดหมายเบื้องตนคือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลวา ประโยชนทันตา
เห็น ซ่ึงมีความมั่นคงเพียงพอทางเศรษฐกิจรวมอยูเปนขอสําคัญ

แตประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือจุดหมายทางเศรษฐกิจน้ี
จะตองประสานและเกื้อกูลตอจุดหมายอีกสองอยางที่สูงขึ้นไป คือ
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สัมปรายิกัตถะ อันเปนประโยชนในทางจิตใจ ในทางคุณธรรม ในทาง
คุณภาพชีวิต และปรมัตถ คือจุดหมายสูงสุด ไดแกความเปนอิสระ
ของมวลมนุษยท่ีภายในชีวิตจิตใจของแตละคน

ในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลอยางนี้ เศรษฐศาสตรจะตอง
มองตนเองในฐานะเปนองคประกอบรวม ในบรรดาวิทยาการและ
องคประกอบตางๆ ท่ีอิงอาศัยและชวยเสริมกันและกัน ในการแก
ปญหาของมนุษย

เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี้ สิ่งสําคัญที่เศรษฐศาสตรจะตองทํา ก็
คือ การหาจุดสัมพันธของตนกับวิชาการแขนงอื่นๆ วาจะรวมมือกับ
เขาที่จุดไหนในวิชาการนั้นๆ จะสงตอรับชวงงานกันอยางไร

ตัวอยางเชน ในดานการศึกษา เศรษฐศาสตรจะสัมพันธหรือ
รวมมือกับการศึกษาเพื่อแกปญหาของมนุษยท่ีจุดไหน เชนวา การ
ศึกษาอาจจะสอนใหมนุษยรูจักคุณคาแท คุณคาเทียม รูจักคิดรูจัก
พิจารณาวา อะไรเปนคุณภาพชีวิต อะไรไมเปนคุณภาพชีวิต แลวก็
มาชวยกัน รวมมือกับเศรษฐศาสตร ในการที่จะพัฒนามนุษยข้ึนไป

ประการสุดทาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจน้ัน เปนกิจกรรมที่
ครองเวลาสวนใหญในชีวิตของมนุษย เวลาสวนใหญในชีวิตของ
มนุษยน้ันใชไปในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ถาจะใหเศรษฐศาสตรมีคุณคาอยางแทจริงในการแกไข
ปญหาของมนุษย ก็จะตองใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยาง ไมวา
จะเปนการผลิตก็ดี การทํางานก็ดี การบริโภคก็ดี การแจกจายก็ดี
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เปนกิจกรรมในการสรางสรรคคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพเพื่อ
ชีวิตที่ดีงาม

เราสามารถทําใหกิจกรรมในทางเศรษฐกิจทุกอยาง เปนกิจ
กรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตลอดเวลา และนี่เปนทางหนึ่งที่
จะทําใหเศรษฐศาสตรมีคุณคาที่แทจริงในการที่จะแกปญหาของ
มนุษย คือ ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยาง เปนกิจกรรมในการเสริม
สรางคุณภาพชีวิต ไปดวยพรอมกัน

เมื่อวาใหถูกแท กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีปฏิบัติอยางถูกตอง
ยอมเปนกิจกรรมที่เปนไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนา
ศักยภาพอยูแลวในตัว อันนี้ถือวาเปนสาระสําคัญของเรื่องเศรษฐ-
ศาสตรแนวพุทธ ท่ีพูดมาเฉพาะหัวขอใหญใจความบางเรื่อง

อาตมภาพไดแสดงปาฐกถาธรรมมา ก็พอสมควรแกเวลา
ขอใหงานที่รวมกันจัดครั้งนี้ ซ่ึงแสดงถึงน้ําใจท่ีมีคุณธรรม คือ ความ
กตัญูกตเวทีและความสามัคคี เปนตน จงเปนเครื่องชูกําลังใจให
ทุกทานมีความพรั่งพรอมในการที่จะบําเพ็ญกิจหนาที่ เพื่อประโยชน
สุข ท้ังสวนตัวและสวนรวม สืบตอไปชั่วกาลนาน



บทพิเศษ
<  >

หลักการทั่วไปบางประการ
ของ

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ
(เศรษฐศาสตรมัชฌิมา)

๑. การบริโภคดวยปญญา
การบริโภคเปนจุดเริ่มตน (โดยเหตุผล) ของกระบวนการ

เศรษฐกิจท้ังหมด เพราะการผลิตก็ดี การแลกเปลี่ยนและการแจก
จายหรือวิภาคกรรมก็ดี เกิดขึ้นเพราะมีการบริโภค

พรอมน้ัน การบริโภคก็เปนจุดหมายปลายทาง (โดยสภาพ
ความจริง) ของกระบวนการเศรษฐกิจท้ังหมด เพราะการผลิตก็ดี
การแลกเปลี่ยนและการจําหนายจายแจกหรือวิภาคกรรมนั้นก็ดี 
บรรลุผลท่ีการบริโภค

ผูบริโภค ในฐานะผูรับผลดีและผลรายของกระบวนการ
เศรษฐกิจ ควรมีอิสรภาพ โดยเปนตัวของตัวเองในการเลือกตัดสินใจ 
เพือ่ใหตนเองไดรับประโยชนท่ีแทจริงจากการบรโิภค ดงันัน้จงึตองให
เปนการบรโิภคดวยปญญา ซ่ึงจะเปนการบรโิภคอยางมปีระสทิธภิาพ

การบริโภคดวยปญญา จะทําใหผูบริโภคเปนผูกําหนดปจจัย
ตัวอื่นในกระบวนการเศรษฐกิจ และทําใหท้ังการบริโภคนั้นเอง และ
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กระบวนการเศรษฐกิจท้ังหมด บังเกิดความพอดี และเปนประโยชน
อยางแทจริง

ยกตัวอยางงายๆ ของการบริโภคดวยปญญา เชน ในการกิน
อาหาร ผูบริโภค ตระหนักรูความจริงที่ตน

๑. เปนบุคคลที่เปนสวนในสังคม ผูมีความตองการที่ถูกกระตุน
เราโดยอิทธิพลทางสังคม เชน คานิยม เปนตน อาจบริโภคเพื่อแสดง
สถานะทางสังคม ความโกเก ตลอดจนสนุกสนานบันเทิง

๒. เปนชวีติทีเ่ปนสวนในธรรมชาต ิ ผูมคีวามตองการทีถ่กูกาํหนด
โดยเหตุปจจัยในธรรมชาติ ท่ีจะตองบริโภคเพื่อใหชีวิตเปนอยูได ให
รางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี ปราศจากโรคเบียดเบียน เปนอยูผาสุก
มรีางกายทีพ่รอมจะนาํไปใชในการดาํเนนิชวีติทีด่งีามและสรางสรรค

ถาผูบริโภครูวา ความตองการที่แทจริงในการกินอาหาร คือ
ความตองการของชีวิตในขอ ๒ เขาจะตองบริโภคเพื่อความมุงหมาย
ท่ีจะใหรางกายแข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณและสามารถดําเนินชีวิตที่
ดี ท่ีพูดสั้นๆ วา คุณภาพชีวิต

ดังนั้น ผูบริโภคนี้จะบริโภคอาหารเพื่อสนองความตองการ
ของชีวิตใหไดคุณภาพชีวิตเปนหลัก หรือเปนสวนจําเปนที่จะตองให
สัมฤทธิ์กอน สวนการที่จะสนองความตองการเชิงสังคมหรือไมแคใด
ถือเปนสวนเสริม ซ่ึงจะพิจารณาตามสมควร

การบริโภคอยางนี้ เรียกวาเปนการบริโภคดวยปญญา ซ่ึงจะ
ทําใหผูบริโภคไดประโยชนจากสินคาและบริการอยางถูกตองตาม
ความเปนจริง

ถาพูดดวยภาษาเศรษฐศาสตรตามแบบ การบริโภคก็มิใช
เปนเพียงการใชสินคาและบริการบําบัดความตองการ เพื่อใหเกิด
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ความพอใจอยางเลื่อนลอย แต การบริโภค คือการใชสินคาและ
บริการบาํบัดความตองการ เพื่อใหไดรับความพึงพอใจโดยรูวาจะไดคุณ
ภาพชีวิต คือ จะเกิดผลดีแกชีวิตตรงตามความมุงหมายที่แทจริงของ
การบริโภคอาหารเปนตนนั้น

การบริโภคดวยปญญานี้ จึงเปนหัวใจหรือเปนศูนยกลางของ
เศรษฐกิจท่ีชอบธรรม หรือท่ีเปนสัมมา เพราะจะทําใหเกิดความพอดี
ของปริมาณและประเภทของสิ่งเสพบริโภค ท่ีจะสนองความตองการ
เพื่อบรรลุจุดหมายที่ถูกตองเปนจริงของการบริโภคสินคาและบริการ
แตละอยาง

พรอมน้ัน การบริโภคดวยปญญาจะเปนเกณฑมาตรฐานที่
คุมการผลิต และจัดปรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางอื่นๆ ใหพอดี
ปองกันแกไขคานิยมที่ผิดในสังคม เชน ความนิยมฟุงเฟอฟุมเฟอย
และลดการเบียดเบียนทั้งในสังคม และการเบียดเบียนธรรมชาติ ท่ี
ทําใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลืองสูญเปลา และกอ
มลภาวะเกินกําลังที่จะขจัด

ในทางตรงขาม การบริโภคอยางขาดปญญา คือบริโภคโดย
ไมไดพิจารณา-ไมตระหนักรูถึงความมุงหมายที่แทจริงของการเสพ
บริโภคสินคาและบริการนั้นๆ เชน บริโภคเพียงเพื่อสนองความ
ตองการทางคานิยมในสังคม ใหโกหรูหรา อวดฐานะ เปนตน นอก
จากจะไมสัมฤทธิ์จุดหมายที่แทจริงของการบริโภคแลว ยังกอใหเกิด
ความสิ้นเปลือง สูญเปลา นําไปสูการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย และ
การทําลายสิ่งแวดลอม

หนําซ้ํา การบริโภคอยางขาดปญญานั้น ท้ังที่สิ้นเปลืองมาก
มาย แตกลับทําลายคุณภาพชีวิตที่เปนจุดหมายอันแทจริงของการ
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บริโภคไปเสียอีก เชน บริโภคอาหารโกหรูหรา สิ้นเปลืองเงินหมื่น
บาทไปแลว กลับทําลายสุขภาพ เกิดโรคภัย บ่ันทอนรางกายและ
ชีวิตของตนเอง ในขณะที่ผูบริโภคดวยปญญาจายเงินเพียง ๕๐
บาท กลับบริโภคแลวไดประโยชนท่ีสัมฤทธิ์จุดหมายของการบริโภค

ยิง่ในยคุปจจุบันทีเ่ศรษฐกจิแบบธรุกจิเพือ่กาํไรสงูสดุ แผขยาย
เปนโลกาภวิตัน กจิกรรมเศรษฐกจิดานการผลติ ไดกาวรดุหนาไปไกล

ตามปกติน้ัน ผูผลิตทําหนาที่เสมือนรับใชผูบริโภค หรือเปนผู
สนองความตองการของผูบริโภค และผูบริโภคเปนผูกําหนดการผลิต

แตเวลานี้ การณกลับกลายเปนวา ผูผลติมอีทิธพิลเหนอืผู
บริโภค จนกระทัง่ผูผลติสามารถกาํหนดการบรโิภค ทําใหการบรโิภค
เปนการสนองความตองการเชงิธรุกจิของผูผลติ ดวยการปลกุเราความ
ตองการและปนกระแสคานยิมใหมๆ  ใหแกผูบริโภค ซ่ึงไมเปนผลดี
อยางแทจริงแกผูบริโภค และแกโลก ท้ังโลกมนษุยและโลกธรรมชาติ

นักผลิตที่ดี ผูมีความคิดริเริ่ม จะประดิษฐสรรคผลิตภัณฑ
ใหมๆ ท่ีชวยใหผูบริโภคมีทางเลือกที่ดีข้ึนและเพิ่มข้ึนในการสนอง
ความตองการของตน เฉพาะอยางยิ่งสิ่งใหมท่ีขยายมิติทางปญญา
และเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคม

ถาทําอยางนี้ ก็เขาหลัก "เศรษฐกิจเปนปจจัย" คือ เศรษฐกิจ
เปนตัวเอื้อและเกื้อหนุนในระบบปจจยาการ (ความเปนเหตุปจจัยใน
ระบบองครวมที่ทุกอยางทุกดานสัมพันธอิงอาศัยสงผลตอกัน) ท่ี
ครอบคลุมท้ังชีวิตจิตใจ สังคม ตลอดถึงธรรมชาติท้ังหมด ท่ีจะให
อารยธรรมของมนุษยชาติดําเนินไปดวยดี

แตท่ีเปนปญหากันอยู ก็คือ การผลิตที่มองผูบริโภคเปน
เหยื่อ ท่ีจะสนองความตองการทางธุรกิจท่ีมุงผลประโยชน ดวยการ
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ปลุกปนความตองการเชิงเสพ เพื่อการบํารุงบําเรอปรนเปรอใหลุม
หลงมัวเมา จมอยูในวังวนของการบริโภค เพื่อเพิ่มผลประโยชนของ
ผูผลิต พรอมไปกับการทําลายคุณภาพชีวิตของตนเองและบั่นรอน
องครวมแหงระบบการดํารงอยูดวยดี

ท่ีเปนอยางนี้ ก็เพราะผูบริโภคขาดการพัฒนาตนเอง หรือ
พัฒนาตัวไมทันกับอารยธรรม อยางนอยก็ไมเปนผูบริโภคที่ฉลาด
และขาดความสามารถในการแขงขันเชิงปญญากับผูผลิต

เฉพาะอยางยิง่ ในประเทศทีก่าํลงัพฒันา ถาไมสามารถพฒันา
คนใหผูบริโภคดวยปญญามีจํานวนเพิ่มข้ึนในอัตราสวนที่สมควร 
ประชาชนก็จะถูกระบบธุรกิจในประเทศพัฒนาแลวที่เปนผูผลิต ทํา
การมอมเมาลอใหตกอยูในกับดักแหงคานิยมที่เปนทาสแหงตัณหา
ของตนเอง ไมมีพลังถอนตัวขึ้นมาจากภาวะดอยหรือกําลังพัฒนา

ในภาวะเชนนี้ ถาสังคมจะมีชวงเวลาที่เรียกวาเศรษฐกจิด ี ก็
จะเปนเศรษฐกจิท่ีดแีคตวัเลขทีล่วงตา ซ่ึงคลมุบังความเสือ่มไว ให
ความออนแอผโุทรมคงอยูไดนาน และแกไขไดยากยิง่ขึน้

จึงจําเปนจะตองมีการพัฒนาผูบริโภค เพื่อใหทันกับผูผลิต
และกระแสธุรกิจ โดยใหผูผลิต เปนเพียงผูนําเสนอสินคาและบริการ
ตรงตามบทบาทที่ควรจะเปน และผูบริโภครูจักใชปญญาตดัสนิใจ
ดวยวจิารณญาณ ท่ีจะใหการบรโิภคสมัฤทธิป์ระโยชนท่ีแทจริง และผู
บริโภคยงัดาํรงความเปนอสิระ อยูในฐานะเปนผูกําหนดกระบวนกิจ
กรรมเศรษฐกิจใหสนองจุดหมายที่แทจริงของมนุษย

ดังนั้น การบริโภคดวยปญญานี้ จึงเรียกวาการบริโภคที่พอดี
ซึ่งเปนแกนของเศรษฐกิจแบบพอดี หรือเศรษฐกิจมัชฌิมา ซ่ึงสมควรจะ
เปนเศรษฐกจิของมนษุยทีม่กีารศกึษา ผูไดพฒันาตนแลว มอีารยธรรม
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พูดอีกสํานวนหนึ่งวา การบริโภคดวยปญญา เปนจดุเริม่และ
เปนแกนของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ เพราะเปนสาระของเศรษฐกิจ
และเปนตัวกําหนด-ควบคุมกระบวนกิจกรรมเศรษฐกจิท้ังหมด ตัง้แต
การผลติจนถงึการโฆษณา ใหคงความเปนเศรษฐกิจท่ีดีท่ีสรางสรรค

พดูอยางรวบรดัวา การบริโภคดวยปญญา เปนตวัแทของ
สมัมาอาชวีะ ท่ีจะเปนองคประกอบแหงอรยิมรรคาคอืชีวติทีเ่ปนอยูดี

ย้าํวา เศรษฐกจิมชัฌมิา โดยเฉพาะในแงบริโภคดวยปญญานี้
ตองสมัพนัธไปดวยกนักบัการพฒันามนษุย คอืการศกึษา และโยงเปน
ปจจัยแกกันกับหลักการขออื่นๆ ของเศรษฐศาสตรแนวพุทธนี้

๒. ไมเบียดเบียนตน-ไมเบียดเบียนผูอื่น
คําวา “ตน” หรือตนเอง หมายถึงมนุษยแตละคน
๑) ท้ังใน ดานที่เปนชีวิต ท่ีเปนสวนในธรรมชาติ
๒) ท้ังใน ดานที่เปนบุคคล ท่ีเปนสวนในสังคม
คําวา “ผูอื่น” หมายถึง
๑) หมูมนุษย ท่ียกเอาตนเองเปนสวนพิเศษแยกออกไปตาง

หาก คือนอกจากตัวเอง ไดแกสังคมที่ตนเขาไปอยูรวมดวย
๒) ระบบนิเวศ รวมถึงสิ่งแวดลอม หรือโลกทั้งหมด
ความหมายในหัวขอน้ี ชัดเจนในตัวพอสมควรแลว จึงไมตอง

บรรยายมาก ควรพดูแตเพยีงวา มนุษยในฐานะเปนสวนรวมอยูในระบบ
สังคมและสิ่งแวดลอมท้ังหมด จะอยูดีมีสุขได นอกจากไมเบียด
เบียนตนแลว ก็ตองเปนสวนรวมที่ดีท่ีเกื้อกูล ไมกอความเสียหาย
เสื่อมโทรมแกระบบที่ตนอาศัยอยูดวยนั้น เพราะความดํารงอยูดวยดี
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หรือทุกขภัยความเดือดรอนที่เกิดแกระบบนั้น ยอมมีผลถึงตนเอง
กอนนี้ไมนาน (ชวงกอน ค.ศ. ๑๙๗๐ หรือ พ.ศ. ๒๕๑๓)

เศรษฐศาสตรเรียกไดวาไมเอาใจใสเรื่องสิ่งแวดลอมเลย เพราะถือวา
อยูนอกขอบเขตความเกี่ยวของของตน

แตหลังจากนั้นไมนาน เศรษฐศาสตรก็ถูกความจําเปนบังคับ
ใหเดินไปในทางตรงขาม คือหันมาใหความสําคัญอยางมากแก
ความอยูดีของสิ่งแวดลอม และการพัฒนาท่ียั่งยืน เพราะกิจกรรม
เศรษฐกิจในยุคที่ผานมา ไดเปนปจจัยตัวเอกที่กอใหเกิดปญหาสิ่ง
แวดลอมท้ังหมด ท่ีโลก (ท้ังโลกมนุษยและโลกธรรมชาติ) ไดประสบ

แตเศรษฐศาสตรไมควรจะรอใหถูกความจําเปนบังคับ จึง
คอยสนใจปญหาตางๆ เพราะในความเปนจริง ปญหาตางๆ โยงถึง
กันหมด และเศรษฐกิจมีบทบาทสําคัญในเรื่องที่เศรษฐศาสตรยัง
อาจจะไมสนใจดวย เชน บทบาทของเศรษฐกิจตอความอยูดีของ
ชีวิต ท่ีไมใชแคมีกินมีใช หรือ well-being ท่ีไมใชแค wealth หรือแค
material well-being ในความหมายที่อาจจะมองแคบๆ

ดงัเชนปญหาสิง่แวดลอมน้ัน กเ็ปนตวัอยางทีใ่หสตข้ึินมาวา
เศรษฐศาสตรจะตองโยงและเชื่อมตอตัวเองไปเกื้อหนุนระบบการ
ดาํรงอยูดวยดขีองมนษุยท้ังหมด ท้ังดานชวีติ สงัคม และสิง่แวดลอม

กอนจะผานหัวขอน้ีไป มีจุดที่ควรยกขึ้นมาพูดไวเปนที่สังเกต
เล็กนอยวา คําวา “ไมเบียดเบียนตน” น้ัน มิใชหมายความเพียงแค
วา ไมปลอยตัวใหอดอยากขาดแคลน แตมีปจจัย ๔ และเครื่องใช
สอยอํานวยความสะดวกตางๆ ใหเพียงพออยูผาสุกเทานั้น แตหมาย
รวมถึงการละเวนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปนโทษตอชีวิตของตน
เอง แมโดยไมเจตนา และรูไมเทาถึงการณ เชน การไมรูจักบริโภค
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ดวยปญญา บริโภคไมรูจักประมาณ หรือไมรูพอดีดวย
ดังที่ยกตัวอยางบอยๆ บางคนอาจจะใชจายเงินมากมาย

บริโภคอาหารที่หรูหราฟุมเฟอยสนองความตองการของตัวตนในทาง
เอร็ดอรอย หรือคานิยมโกแสดงฐานะในสังคม แตกินอาหารนั้นแลว
ไมสนองความตองการของชีวิต กลับเปนโทษ บ่ันทอนสุขภาพ ทํา
รายรางกายของตนเอง ในระยะสั้นบาง ระยะยาวบาง อยางนี้ก็เรียก
วาเบียดเบียนตน

การไมเบียดเบียนตนในแงน้ี หมายถึง การบริโภคดวย
ปญญาที่สนองความตองการของชีวิต ใหมีสุขภาพดีเปนตน ดังเคย
กลาวแลว

การเบียดเบียนตนอีกอยางหนึ่งสําคัญมาก เพราะสัมพันธ
กับธรรมชาติของมนุษย และการที่จะมีชีวิตที่ดี ซ่ึงเปนจุดหมายที่แท
ของกิจกรรมเศรษฐกิจ กลาวคือ มนุษยน้ีเปนสัตวพิเศษที่ฝกศึกษา
ได และจะมีชีวิตที่ดีงาม เปนสัตวประเสริฐได ดวยการฝกศึกษานั้น

มนุษยจะมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นๆ ดวยการฝกศึกษาใหมีพฤติ
กรรม กาย วาจา ท่ีประณีตงดงาม ชํานิชํานาญ ทําการไดผลดียิ่งขึ้น
จิตใจมีคุณธรรม มีสมรรถภาพเขมแข็งมั่นคง มีความสุขสดชื่นมาก
ข้ึน มีปญญารูเขาใจความจริงของสิ่งตางๆ สามารถสรางสรรคศิลป-
วัฒนธรรมและผลงานรังสรรคทางปญญา ตลอดจนนําชีวิตจิตใจเขา
ถึงสันติสุขและอิสรภาพที่แทจริงได

การบริโภคปจจัย ๔ เปนตน เปนปจจัยเกื้อหนุนใหมนุษย
สามารถพัฒนาศักยภาพที่กลาวนี้

แตถามนุษยปลอยตัวใหขาดแคลนสิ่งบริโภคนี้ก็ดี บริโภค
ดวยโมหะ เกิดความลุมหลงมัวเมา จมอยูกับการเสพบริโภคหา
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ความสุขทางอามิส ตัดโอกาสของตนเองจากการฝกศึกษาพัฒนา
ศักยภาพนั้น ก็ช่ือวาเปนการเบียดเบียนตน

ในยุคปจจุบันนี้ สังคมมนุษยบางสวนมีวัตถุเสพบริโภคนับ
วาพรั่งพรอม แตแทนที่จะใชสิ่งเหลานี้เปนโอกาสในการที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตนใหชีวิตเขาถึงสิ่งดีงามสุขประเสริฐสูงขึ้นไป มนุษย
จํานวนมากกลับหลงระเริงมัวเมา จมอยูกับการเสพบริโภคอยางฟุง
เฟอฟุมเฟอย ตกอยูในความประมาท ท้ิงศักยภาพแหงชีวิตของตน
ใหสูญสิ้นไปเปลาอยางนาเสียดาย

จึงจะตองใหมนุษยดําเนินชีวิตอยูบนฐานของเศรษฐกิจ ท่ี
นอกจากไมเบียดเบียนผูอื่นแลว ก็ไมเบียดเบียนตนเองในความ
หมายที่กลาวมานี้ดวย

๓. เศรษฐกิจเปนปจจัย
การสรางความเจริญสมัยใหมไดเนนความขยายตัวเติบโต

ทางเศรษฐกิจ คือ มุงความมั่งคั่งพรั่งพรอมทางวัตถุหรือสิ่งเสพ
บริโภค ตลอดมา

จนกระทั่งถึงชวงระยะ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงไดยอมรับกันอยาง
กวางขวางชัดเจนและเปนทางการทั่วโลก โดยประกาศขององคการ
สหประชาชาต ิวาการพฒันาทีไ่ดทํากนัมานัน้เปน การพฒันาทีไ่มย่ังยนื

เปนที่ยอมรับกันดวยวา การพัฒนาที่ไมยั่งยืนนั้นมีสาเหตุ
หลักคือการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีผิดพลาด โดยไมคํานึงถึงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม และเปนการพัฒนาอยางไมสมดุล มิไดบูรณาการเขา
กับการพัฒนาคน
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อยางไรก็ตาม ท้ังที่ยอมรับความผิดพลาดแลว แตการแกไข
ท่ีจริงจังตามที่ยอมรับน้ันก็ยังไมมี การพัฒนาที่เนนความมั่งคั่งพรั่ง
พรอมทางเศรษฐกิจ อยางขาดบูรณาการ โดยไมสมดุล ก็ยังดําเนิน
ตอมา การพัฒนาท่ียั่งยืน และการพัฒนาที่สมดุลมีบูรณาการ ยัง
เปนเพียงคําพูดสําหรับไวอางอิงหรืออวดอางกันตอไป

สาเหตุท่ีทําใหยังแกปญหาไมไดน้ัน อาจพูดไดวา เพราะ
หลักการที่จะแกไขยังไมชัดเจน และไมมีความมั่นใจในทางออก แตก็
ยังไมใชตัวเหตุท่ีแท

สาเหตุใหญท่ีแทจริงก็คือ การแกไขปญหานั้น ขัดตอสภาพ
จิตใจ หรือฝนความปรารถนาของคน

การพัฒนาเศรษฐกิจในยุคที่ผานมา ไดสรางความเคยชิน
ทางจิตใจหรือจิตนิสัยขึ้นมา ใหคนมองความมั่งคั่งพรั่งพรอมทาง
วัตถุ หรือความเจริญทางเศรษฐกิจน้ัน วาเปนจุดหมายของชีวิตและ
ของสังคม และฝากความหวังในความสุขไวกับการมีสิ่งเสพบริโภค
บํารุงบําเรอใหมากที่สุด

พูดงายๆ วา แนวคิดความเชื่อกระแสหลักของคนยุคนี้ คือ
การมองเศรษฐกิจ หรือความพรั่งพรอมทางวัตถุเปนจุดหมาย

เราตองยอมรับวา เรื่องเศรษฐกิจหรือวัตถุเสพบริโภคนั้นมี
ความสําคัญและจําเปนที่จะทําใหมนุษยมีชีวิตอยูได แตไมใชเทานั้น
เศรษฐกิจหรือการมีวัตถุยังมีความสําคัญเหนือข้ึนไปกวานั้นอีก

ถาเศรษฐกิจขัดของ เริ่มแตขาดแคลนปจจัย ๔ มนุษยจะไม
สามารถพัฒนาและทําการสรางสรรคทางจิตใจและทางปญญาที่สูง
ข้ึนไป ซ่ึงเปนสาระที่แทจริงของวัฒนธรรมและอารยธรรม และเปน
คุณคาที่แทจริงของความเปนมนุษย
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ตรงนี้หมายความวา เศรษฐกิจหรือความมีวัตถุเสพบริโภค
พรัง่พรอมน้ันมใิชเปนจดุหมายของมนษุย แตเปนปจจัย ท้ังในแงท่ีจะ
ใหมนุษยมชีีวติอยูได และท่ีจะใหสามารถสรางสรรคและเขาถงึสิง่ดี
งามประเสริฐท่ีสูงขึ้นไปเทาที่มนุษยมีศักยภาพซึ่งจะพัฒนาข้ึนไปได

ท้ังนี้เหมือนในเรื่องที่พระพุทธเจาทรงใหจัดอาหารใหคน
เลี้ยงโคผูหิวรับประทานใหกายอิ่มกอน เพื่อใหเขามีกําลังพรอมท่ีจะ
ฟงธรรม และกาวสูความเจริญงอกงามทางจิตปญญาสูงขึ้นไป

ถามนุษยมองเศรษฐกิจเปนจุดหมาย เขาก็จะฝากความหวัง
และความสุขไวกับวัตถุเสพบริโภค พรอมท้ังสาละวนวุนวายกับการ
แสวงหาวัตถุ ทําชีวิตและสังคมใหจมอยูกับความลุมหลงหมกมุนใน
สิ่งเสพบริโภคเหลานั้น และทวีการเบียดเบียนในโลก กลายเปนวา
เงินสะพัดเพื่อใหความชั่วสะพรั่ง

อยางที่พูดแลวในหัวขอกอนวา นาเสียดายที่คนเหลานั้น เอา
ชีวิตไปติดจมอยูเพียงแคน้ัน ไมไดพัฒนาศักยภาพที่เขามีอยูใหกาว
ข้ึนสูคุณคาดีงามประเสริฐท่ีสูงขึ้นไป ปลอยศักยภาพที่ตนมีอยูให
สูญไปเสียเปลา กลายเปนความเจริญที่ไรคุณภาพ

ภาวะอยางนี้ ก็เหมือนกรณีพระเจามันธาตุ ท่ีวา บุคคลโลภ
คนเดียวมีอายุยืนยาวออกไป วัตถุเสพบริโภคมากเทาไรก็ไมสามารถ
สนองความตองการใหเพียงพอ

(สวนในกรณีของมัลธัส เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นไป
วัตถุเสพบริโภคก็เพิ่มไมทันที่จะสนองความตองการใหเพียงพอ)

ถาเศรษฐศาสตรจะมีบทบาทชวยสรางสรรคอารยธรรม
มนุษย ก็จะตองมองเศรษฐกิจหรือความเจริญทางวัตถุเปนปจจัย ท่ี
จะเกื้อหนุนใหมนุษยพรอมหรือมีโอกาสดียิ่งขึ้นๆ ในการที่จะพัฒนา
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ศักยภาพของตน ใหสามารถทําการสรางสรรคและบรรลุถึงความ
เจริญงอกงามทางจิตใจและทางปญญาที่สูงขึ้นไป อันสมกับคุณคา
แหงความเปนมนุษยของตน และทําใหวัฒนธรรม-อารยธรรมงอก
งามประณีตยิ่งขึ้น

เศรษฐศาสตรอาจจะพูดตัดบทตามแบบของวิชาการในยุค
แยกสวนชํานาญพิเศษวา การทําอยางนั้นเกินหรืออยูนอกขอบเขต
ของเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรเกี่ยวของเพียงแคพยายามทําให
มนุษยมีวัตถุเสพบริโภคสนองความตองการทางเศรษฐกิจเทานั้น

แตการตัดบทแยกตัวเชนนั้น เปนไปไมได เพราะกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทุกอยางจะเปนอยางไร ยอมไมพนอิทธิพลของชีวทัศนและ
โลกทัศนในตัวคน และการแยกตัวเชนนั้น ก็พนสมัยไปแลว ดังที่
เศรษฐศาสตรไดยอมรับเอาเรื่องสิ่งแวดลอมเขามาอยูในขอบเขต
ของตนดวย

เมื่อยอมรับความสําคัญของระบบนิเวศทางฝายธรรมชาติ
ภายนอกแลว เศรษฐศาสตรก็หนีไมพนที่จะตองสนใจเรื่องของชีวิต
ตอไป และจะตองสัมพันธกับแดนสวนอื่นของสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรดวย

การบริโภคเปนจุดหมายปลายทางของกระบวนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจแลว ก็มาเปนจุดเริ่มของปญหาในความสัมพันธกับธรรม
ชาติอีกฉันใด การบริโภคท่ีเปนจุดจบของการสนองความตองการให
เกิดความพอใจแกบุคคลแลว ก็มาเปนจุดเริ่มของการที่ชีวิตจะ
พัฒนาสูความงอกงามและการสรางสรรคตางๆ ฉันนั้น

เมือ่ประมาณ ๖๐ ปกอนโนน มนัีกเศรษฐศาสตรไทยทานหนึง่
เขียนไวในหนังสือของทานตอนหนึ่ง มีใจความวา เมื่อพิจารณาในแง
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เศรษฐศาสตร พระพทุธรปูองคหนึง่ กบัปุยหนึง่เขง ก(็มคีา)ไมตางกนั
ขอความนี้ไมไดยกมาพูดเพื่อวากลาวกัน แตใหรูวานั่นคือ

ทัศนะในยุคที่แนวคิดแยกสวนชํานาญพิเศษทางวิชาการกําลังเฟอง
เต็มท่ี และเปนตัวอยางคํากลาวเพื่อแสดงใหเห็นวาเศรษฐศาสตร
เปนวิทยาศาสตร จึงเปนศาสตรท่ีปลอดคุณคา คือ value-free

ไมตองพูดถึงแงท่ีวาในคําพูดนั้นเอง มีเรื่องของคุณคาแฝง
อยูดวยหรือไม แตเวลานี้ตองพูดเลยไปกวานั้นแลววา ยุคของวิทยา-
ศาสตรตามแนวคิดแยกสวนและวิทยาศาสตรท่ีมองธรรมชาติเฉพาะ
ดานวัตถุ กําลังจะหมดสิ้นหรือพนสมัย วิชาการกาวหนามาถึงยุคที่
มนุษยสํานึกในการที่จะโยงความสัมพันธมองถึงบูรณาการ

ในการที่เศรษฐศาสตรจะทําหนาที่ไดผลตามวัตถุประสงค
ของเศรษฐศาสตรเองก็ดี โดยความสอดคลองของโอกาสแหงยุค
สมัยก็ดี สิ่งสําคัญที่จะทําเวลานี้ คงมิใชการพยายามแสดงตนวา
ปลอดคุณคา/value-free แต ภารกิจสาํคัญที่นาจะทาํก็คือ การแยก
และโยงใหเห็นวา สาระสวนที่ปลอดคุณคา จะไปโยงประสานกับ
สวนที่เปนเรื่องของคุณคาไดอยางไร

ท่ีวานี้มิใชหมายความวา เศรษฐศาสตรจะตองไปศึกษาทุก
เรื่องทั่วไปหมดจนพรา เศรษฐศาสตรก็ยังคงดํารงความเปนศาสตร
เฉพาะสาขาหรือชํานาญพิเศษเฉพาะทางอยูน่ันเอง

แตหมายถึงการที่เศรษฐศาสตรน้ันจะตองจับจุดประสาน
สัมพันธสงตอเปนตนใหถูกตอง เชื่อมโยงกับแดนดานอื่นแหงปญญา
ของมนุษย โดยมีจุดหมายเพื่อรวมกันหนุนนําใหมนุษยมีชีวิตที่ดีงาม
อยูในสังคมที่สันติสุข และในโลกที่ร่ืนรมยนาอยูอาศัย

ถามนุษยมีวัตถุพรั่งพรอมดวยภาวะฟูข้ึนของเศรษฐกิจแลว 
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ลุมหลงมัวเมาจมอยูแคน้ัน ปลอยศักยภาพใหสูญไปเปลา มีชีวิต
และสังคมที่ต่ําทรามลงไป เปนความเจริญที่ไรคุณภาพ ซ่ึงคนไดวัตถุ
เพื่อสูญเสียความเปนมนุษย เศรษฐศาสตรก็จะไมพนถูกเรียกอีกวา
เปน dismal science ในความหมายซึ่งลึกกวาที่ฝร่ังเคยเรียกแตเดิม

แตถาเศรษฐศาสตรใหมนุษยจัดการกับเศรษฐกิจอยางเปน
ปจจัยตามนัยที่กลาวมา เศรษฐศาสตรก็

- จะไมติดจมอยูกับการพยายามทําให เศรษฐกิจพรั่งพรอม
สาํหรบัสนองการบาํรงุบาํเรอตนของบางคนบางกลุม แต

- จะมุงทาํให เศรษฐกจิพอเพยีง ทีจ่ะใหทุกคนพรอมสาํหรบั
การกาวไปสรางสรรคชีวิตสังคมและโลกที่ดีงามผาสุก

เศรษฐกิจท่ีวานี้ ไมใชเสรีนิยมที่จมอยูกับความลุมหลงมัว
เมาเอาแตตัวจะเสพ และไมใชสังคมนิยมเสมอภาคที่ฝนใจจํายอม
อยูกับภาวะเขมงวดกดดันอยางเทาเทียมกัน แตเปนความพอเพียงที่
จะสนองความตองการของคนหลากหลาย ท่ีกําลังพัฒนาตน
ทามกลางความพรั่งพรอมแหงองคประกอบทุกสวนของอารยธรรม

ถาเศรษฐศาสตรมองเศรษฐกิจเปนปจจัยอยางนี้ เศรษฐ
ศาสตรก็จะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสรางสรรคอารยธรรมของ
มนุษย สมตามจุดหมายที่ควรจะเปน และทั้งจะสมกับช่ือท่ีเรียกใน
ภาษาไทยวา เศรษฐศาสตร ซ่ึงแปลวา “ศาสตรอันประเสริฐ”

๔. สอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย
สภาพจิตหรือแรงจูงใจอยางหนึ่งที่เกี่ยวของอยางมากกับ

เรื่องเศรษฐกิจ ก็คือความอยากได ท่ีเรียกวา ความโลภ (greed)
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นักเศรษฐศาสตรบางทานถือวา ความโลภเปนธรรมชาติของ
มนุษย ดังนั้น จึงไมเปนความเสียหายอยางใดที่จะใหคนทํากิจกรรม
เศรษฐกิจดวยความโลภ

ยิ่งกวานั้น บางทานก็เห็นวา ควรสนับสนุนความโลภ เพราะ
จะเปนเคร่ืองกระตุนเราใหคนขยันขันแข็ง มีการแขงขันอยางแรงเขม
ทําใหกิจกรรมเศรษฐกิจดําเนินไปอยางมีพลัง เชน เพิ่มผลผลิตได
มาก เปนตน

ท่ีวาความโลภเปนธรรมชาติของมนุษยน้ัน ก็ถูกตอง แตบก
พรอง คือขาดการจําแนกแยกแยะ และเปนการมองดานเดียว เปน
ความเขาใจในธรรมชาติของมนุษยท่ีไมเพียงพอ เปนไดเพียงการ
ทึกทักในทางการพูดและการคิดเห็น โดยมิไดมีการศึกษาอยางแท
จริง ซ่ึงเปนจุดออนสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเศรษฐศาสตรยากที่จะ
แกปญหาของมนุษยได

ขอสังเกตบางอยางเกี่ยวกับความบกพรองของคํากลาววา 
“ความโลภเปนธรรมชาติของมนุษย” น้ัน คือ

ก) ความโลภเปนธรรมชาติของมนุษยก็จริง แตเปนเพียง
ธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษยน้ัน มนุษยยังมีคุณสมบัติอยางอื่นอีก
มาก รวมทั้งคุณสมบัติท่ีตรงขามกับความโลภนั้น เชน ความมี
เมตตากรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ตลอดจนเสียสละ ซ่ึงก็เปนธรรม
ชาติของมนุษยดวยเชนกัน

ข) บางคนมองความโลภที่วาเปนธรรมชาติของมนุษยน้ัน 
เหมือนอยางที่เห็นวาความโลภเปนธรรมชาติของสัตวท้ังหลายอื่น
ท่ัวๆ ไป เชน ชาง มา วัว ควาย สุนัข หนู หมู แมว เปนตน แตความ
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จริงหาเหมือนกันไม
ความอยากไดของสัตวอื่น (ดิรัจฉาน) เหลานั้น เปนไปตาม

สัญชาตญาณ เมื่อไดสนองความตองการในการกิน อยู สืบพันธุ ข้ัน
พื้นฐานแลว  ก็จบ

แตความโลภของมนษุย มกีารปรงุแตงดวยศกัยภาพในการคดิ
ทําใหขยายขอบเขต ท้ังดานปริมาณ และขีดระดับ เชนทําใหเกิด
ความรุนแรงอยางไมจํากัด ดังที่ความโลภของคนคนเดียว อาจเปน
เหตุใหฆาคนอื่นเปนจํานวนลาน อาจทําใหเกิดการทําลายลาง กอ
ความพินาศแกเพื่อนมนุษย แกสังคม และแกธรรมชาติ หรือโลกนี้
อยางคํานวณนับมิได

ยิ่งกวานั้น ในการที่จะสนองความโลภ มนุษยอาจใชความ
พลิกแพลงยักเยื้องดวยวิธีการตางๆ ในทางทุจริตไดซับซอนพิสดาร
อยางที่ไมมีในสัตวอื่นทั้งหลาย ความโลภถาจัดการไมถูกตอง จึงกอ
ปญหาใหญยิ่ง

ค) นักเศรษฐศาสตรบางทานถึงกับเขาใจวาความโลภเปนสิ่ง
ท่ีดี โดยเขาใจวาทําใหขยันขันแข็งอยางที่กลาวแลว เปนตน บางที
พาลไปนึกวาวงการเศรษฐศาสตรเห็นอยางนั้น

แตนักเศรษฐศาสตรใหญๆ ท่ีสําคัญ แมแตในกระแสหลักเอง
ก็รูวาความโลภเปนความชั่ว

ดังเชน เคนส (John Maynard Keynes) มองวาความโลภ
เปนความชั่วอยางหนึ่ง เพียงแตมนุษยยังตองอาศัยใชประโยชนจาก
มันไปกอนอีกสักระยะหนึ่ง (“อยางนอย อีก ๑๐๐ ป”) โดยเขาเขาใจ
วา ความโลภ อยากไดเงินทองนี้ จะตองมีตอไปกอน จนกวา
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เศรษฐกิจจะเติบโต สนองความตองการของมนุษยไดเพียงพอ และ
ทําใหมีศักยภาพที่จะกําจัดความยากไรใหหมดไป

["For at least another hundred years we must pretend
to ourselves and to every one that fair is foul and foul is fair;
for foul is useful and fair is not. Avarice and usury and
precaution must be our gods for a little longer still." - Essays in
Persuasion, ch. 5, “The Future” (1931)]

(หลายคนคงบอกวา สําหรับเศรษฐกิจแบบที่เปนอยู ถาจะ
รออยางเคนสวานี้ ใหเวลาอีก ๕๐๐ ป หรือใหเศรษฐกิจโตอีก ๕๐๐
เทา ก็ไมมีทางขจัดความยากไรไดสําเร็จ)

แตที่สําคัญที่สุดคือ ๒ ขอตอไป ไดแก
ง) นักเศรษฐศาสตรเหลานั้น ไมเขาใจธรรมชาติของความ

โลภ ไมรูจักความหมายของมันจริง มองเห็นคลุมเครือและพรามัว
เริ่มแตไมรูวาความตองการ ท่ีเรียกวาความอยาก มีความแตกตาง
กัน แยกในระดับพื้นฐานก็มี ๒ ประเภท ซ่ึงจะเห็นไดจากตัวอยาง

เด็กชาย ก. กวาดเช็ดถูบาน เพราะอยากใหบานสะอาด
แตเด็กชาย ข. กวาดเช็ดถูบาน เพราะอยากไดขนมเปน
รางวัล
คนในวงวิชาการคนหนึ่ง เขียนหนังสือหรือทํางานวิจัยขึ้น
มาเรื่องหนึ่ง เพราะอยากใหคนรูเขาใจเรื่องนั้น จะไดชวย
กันแกปญหาหรือทําการสรางสรรคแกสังคมอยางใด
อยางหนึ่ง
แตคนในวงวิชาการอีกคนหนึ่ง เขียนหนังสือหรือทํางาน
วิจัยขึ้นมาเรื่องหนึ่ง เพราะอยากไดคะแนนมาเลื่อนขั้น
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หรือไดคาตอบแทนจํานวนหนึ่ง
ในตัวอยาง ๒ แบบ ๒ ขอน้ี
๑. ความอยากแบบแรก เปนความตองการทําใหสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งเกิดมีข้ึน ซ่ึงเปนความตองการผลโดยตรงของการกระทํา
ความตองการนี้เมื่อเกิดขึ้นแลว ก็เปนเหตุใหเกิดการกระทํา

โดยตรง ไดแกความอยากทาํ (ในที่น้ีหมายเอาการทําเพื่อผลท่ีดี หรือ
ทําใหดี ท่ีเรียกวาการสรางสรรค = ใฝสรางสรรค) ดวยความตองการ
ผลของการกระทํานั้น

๒. ความอยากแบบที่สอง เปนความตองการไดสิ่งสําเร็จแลว
อยางหนึ่งมาครอบครอง หรือเพื่อเสพบริโภค แตตนยังไมมีสิทธิในสิ่ง
น้ัน และมีเงื่อนไขวาจะตองทําอะไร (อีกอยางหนึ่งตางหาก) จึงจะได
รับสิ่งที่ตนตองการ

ความตองการนี้เมื่อเกิดขึ้นแลว ไมเปนเหตุใหเกิดการกระทํา
(สรางสรรค) โดยตรง แตทําใหหาทางดิน้รนขวนขวายอยางใดอยาง
หนึง่เพือ่ใหไดมา โดยเฉพาะถกูกาํหนดดวยเงือ่นไข ใหตองทาํ (งานนี)้
จึงจะได (สิ่งนั้น) เรียกวา ความอยากได ซ่ึงจะทําเพราะถูกกําหนด
โดยเงื่อนไข เพราะไมตองการผลของการกระทํานั้นโดยตรง (เชน ไม
ตองการความสะอาด) แตตองการผลตามเงื่อนไข (เชน อยากได
ขนมรางวัล)

ความอยากที่เรียกวา ความโลภ หรือโลภะ น้ัน ไดแกความ
อยากในขอท่ี ๒ คือ ความอยากได

สวนความอยากในขอท่ี ๑ มีช่ือเรียกตางหากวา ฉันทะ แปล
วา ความอยากทาํ หมายถึงอยากทําใหเกิดผลดีอยางใดอยางหนึ่ง
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บางทีจึงเรียกวาอยากสรางสรรค (รวมทั้งอยากทําใหรูดวย)*

เนื่องจากความโลภเปนเพียงความอยากได คนที่โลภนั้น เขา
มิไดอยากทํา และมิไดตองการผลของการกระทํานั้น เขาจะทําตอ
เมื่อมี เงื่อนไข วา “ตองทําจึงจะได” ถาไดโดยไมตองทํา ยอมจะตรง
กับความตองการมากที่สุด

ดังนั้น เมื่อตองทํา เขาจึงทําดวยความจําใจหรือไมเต็มใจ
คือทําดวยความทุกข และไมเต็มใจทํา ทําใหตองจัดตั้งระบบการ
บังคับควบคุม ซ่ึงอาจจะซับซอนและฟอนเฟะ

นอกจากนั้น ถาหลีกเลี่ยงไดเขาจะไมทํา แตจะหาทางไดโดย
ไมตองทํา จึงเปนเหตุใหเกิดการทุจริต และการเบียดเบียนตางๆ ใน
สังคมไดทุกรูปแบบ

ในเมื่อความโลภ คือความอยากได (และความอยากทําที่
เรียกวา ฉันทะ) มีบทบาทสําคัญมากในชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะ
เปนตวันาํและขบัดนักจิกรรมเศรษฐกจิ จึงมคีวามสาํคญัตอเศรษฐกจิ
อยางมาก ถาเศรษฐศาสตรจะใหเศรษฐกิจกอผลดีแกชีวิตและสังคม
มนุษย ก็จะตองทําความรูจักและจัดการกับมันใหถูกตอง ซ่ึงในขั้นนี้
จะสัมพันธกับขอตอไปดวย

จ) แนวคิดตะวันตกมองธรรมชาติของมนุษยแบบน่ิง หรือ
ตายตัว (static) เศรษฐศาสตรปจจุบันซึ่งเจริญมาตามแนวคิดตะวัน
ตกนั้น จึงมองความโลภ และความตองการตางๆ เปนแบบเดียว
หรือเหมือนวาจะตองเปนอยางนั้นตลอดไป และมุงแตจะสนองความ
ตองการในแบบหนึ่งแบบเดียวนั้นดิ่งไป
                                                                                                    
* ในที่น้ียังไมไดพูดถึงความตองการ คือความจําเปนที่พึงตองมีตองได ที่ฝรั่งเรียกวา need
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แตท่ีจริง ธรรมชาติของมนุษยน้ันเปลี่ยนแปลงได และตรงนี้
เปนประเด็นสําคัญที่สุด

ธรรมชาติของมนุษย คือ เปนสัตวพิเศษที่ฝกศึกษาพัฒนาได
และการฝกศึกษานี้เปนหนาที่ของทุกชีวิต พรอมกับเปนภารกิจของสังคม

การฝกศึกษา เปนหัวใจของการจัดการเกี่ยวกับชีวิตและสังคม
มนุษยทั้งหมด ในการที่จะใหมีชีวิตที่ดี และใหสังคมมีสันติสุข เปนคุณ
สมบัตพิเิศษทีทํ่าใหมนุษยสามารถเปนสตัวประเสริฐ และมวีฒันธรรม
มอีารยธรรมเจรญิงอกงามได

โดยเฉพาะจุดที่สําคัญยิ่ง ซ่ึงเกี่ยวของกับเศรษฐศาสตรมาก
คือ เรื่องความตองการ รวมทั้งความอยาก ๒ แบบขางตน ซ่ึงปรับ
เปลี่ยนพัฒนาได

ความตองการนี้ เมื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนไป นอกจากทําให
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงรวมทั้งพฤติกรรมทางเศรษฐกิจแลว ก็เปน
ปจจัยนําการเปลี่ยนแปลงอยางอื่นอีกมากมาย รวมทั้งการพัฒนา
ความสุขดวย

การพัฒนาคุณสมบัติเชนวานี้แหละ คือการพัฒนาคุณภาพ
คน ซ่ึงสัมพันธสอดคลองไปดวยกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ชนิดที่
เปนปจจัยแกกันและกันกับการพัฒนามนุษยในความหมายที่ถูกตอง

ขอยกตัวอยางเล็กนอย เชนในเรื่องการทํางาน เมื่อเรา
พัฒนาความตองการโดยมีฉันทะในการทํางาน หรือเปลี่ยนจาก
ความอยากแบบโลภะ มาเปนความอยากแบบฉันทะ ความหมาย
ของงานและทาทีตองานก็เปลี่ยนไป
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อยากได (โลภะ) อยากทํา (ฉันทะ)
• การทํางานเปนเงื่อนไข เพื่อให
ไดส่ิงที่ตองการ

• การทํางานเปนการทําใหเกิดผลที่
ตองการ

• ทํางานดวยจําใจทุกข รอเวลาไป
หาความสุข

• ทํางานเปนความสุขเสร็จไปในตัว

• ทํางานดวยทุกข เพื่อใหไดเงิน
ไปซื้อความสุข (วิธีออม)

• ทํางานเปนความสุข ไดเงินมายิ่ง
เพิ่มความสุข (วิธีตรง)

•  งานเปนการตอบแทนกันใน
ระบบผลประโยชน

•  งานเปนการสรางสรรคและแก
ปญหาเพื่อชีวิตและสังคม

เรื่องนี้ขอพูดไวเปนหลักการทั่วไปกอน ยังไมลงไปในราย
ละเอียด

แตเพียงเทาที่พูดมานี้ ก็บงชี้ถึงการปฏิบัติในการบริหารจัด
การในทางเศรษฐกิจวา ผูบริหารเศรษฐกิจ และผูปกครองบานเมือง
เริ่มตนก็ตองมอง และยอมรับความจริงวา:

ในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ตาม มนุษยในสังคมนี้ อยูในระดับการ
พัฒนาที่แตกตาง ไมเทากัน มีพฤติกรรม มีสภาพจิตใจ มีปญญา
ความรูความเขาใจ มีความตองการ และระดับความสามารถในการ
มีความสุขไมเทากัน ซ่ึงผูบริหารหรือผูปกครอง

๑. จะตองจัดสรรเศรษฐกิจ เอื้ออํานวยบริการและสิ่งเกื้อ
หนุนตางๆ ใหเหมาะกับระดับการพัฒนาที่ตางกันของคนเหลานั้น
โดยสนองความตองการของคนที่ตางกันเหลานั้น เทาที่ไมกอความ
เบียดเบียนเสียหาย ไมเสียความชอบธรรม
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๒. กบัท้ังพรอมกนันัน้ กเ็กือ้หนนุใหทุกคนกาวขึน้สูการพฒันา
ในระดบัท่ีสงูขึน้ไป ไมใชถอยหลงัหรอืย่าํอยูกบัท่ี

แนนอนวา ตามหลักการนี้ ผูบริหารผูปกครองยอมรูเขาใจ
ดวยวา ในเวลาหนึ่งๆ น้ัน คนที่พัฒนาในระดับสูงขึ้นไปมีจํานวนนอย
กวา แตคนที่พัฒนาในระดับต่ํามีจํานวนมากกวา

ยกตัวอยาง เชนในเรื่องความโลภ ผูบริหารยอมรูเขาใจวา ใน
สังคมนี้มีคนอยูสวนหนึ่ง ซ่ึงมีจํานวนนอย ท่ีเปนผูมีความใฝรูใฝสราง
สรรค มีความอยากทําแบบฉันทะแรงเขม และมีความสุขอยูกับการ
คนควาหาความรูแสวงปญญา และการทํางานสรางสรรค

คนกลุมน้ีแมจะมีจํานวนนอย แตเปนผูสรางความเจริญงอก
งามแกชีวิตและสังคม เปนผูพัฒนาอารยธรรมที่แทจริง

แตคนสวนมาก ซ่ึงยังพัฒนาคุณภาพนอย ยังขาดฉันทะ มี
ความใฝรูใฝสรางสรรคนอย มุงหาความสุขจากสิ่งเสพบริโภค มี
โลภะคือความอยากไดเปนแรงขับนํา ซ่ึงทําใหโนมเอียงไปในการที่
จะหลีกเลี่ยงการทํา คืออยากไดโดยไมตองทํา

เมื่อมีความรูความเขาใจอยางนี้ ผูบริหารที่ฉลาด ก็จะจัดสรร
ตั้งวางระบบและดําเนินการจัดการสังคม ใหสอดคลองกับความจริง
แหงความแตกตางกันนี้ ใหไดผลดี

๑.คนจํานวนมากหรือสวนมาก อยูดวยความโลภ ก็จะอยาก
ได แตไมอยากทํา และหาทางใหไดโดยไมตองทํา ดวยวิธีตางๆ เชน

ก. บนบานออนวอน รอผลดลบันดาล
ข. หวังผลจากลาภลอยคอยโชค เชนการพนัน
ค. เปนนักขอ รอรับความชวยเหลือหยิบยื่นใหจากผูอื่น
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ง. ทําการทุจริต หาทางใหไดมาดวยการหลอกลวงฉอฉล
ตลอดจนลักขโมย

จ. ใชอาํนาจครอบงาํ ขมเหง เบยีดเบยีน บีบคัน้เอาจากผูอืน่
ฉ. ดําเนินชีวิตแบบฟุงเฟอฟุมเฟอย ลุมหลงมัวเมาในการ
เสพบริโภค

สาํหรบัคนจาํนวนมากทีเ่ปนอยางนี ้ผูบริหารจะดาํเนนิการ โดย
ก. จัดตั้งระบบเงื่อนไข เพื่อใหทุกคนจะไดตอเมื่อทํา หรือ

ตองทํางานจึงจะไดเงิน
ข. วางมาตรการเสริมประกอบ เชน

- จัดวางระบบตรวจสอบบังคับควบคุมลงโทษ ตอผู
ละเมิดกติกาในระบบเงื่อนไขนั้น

- ปองกันแกไขการทุจริตอยางจริงจัง และมิใหมีการ
บังคับขมเหงคุกคามกัน

- กําจัดแหลงอบายมุข แหลงการหลอกลวงและลอเรา
ใหคนหวังผลไดโดยไมตองทํา

- ดาํเนนิกลวธิตีางๆ ท่ีจะกระตุนเราปลกุคนใหไมเฉือ่ยชา
ไมตกอยูในความประมาท

กลไกสาํคญัยิง่ ท่ีจะใหระบบเงือ่นไขน้ีดาํเนนิไปอยางไดผล คอื
๑) กฎกติกาหรือกฎหมายจะตองศักด์ิสิทธิ์ มีการบังคับใช

อยางมีประสิทธิภาพ ใหไดผลจริงจัง
๒) เงือ่นไขนัน้จะตองจดัวางอยางฉลาด เพือ่คมุและเบนความ

โลภ ใหเปนเงื่อนไขใหเกิดผลงานในทางสรางสรรคมากที่สุด อยาง
ชนิดที่วา ถายิ่งโลภ ก็ยิ่งตองเกิดการทํางานที่เปนเปาหมายมากที่สุด
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๒. คนที่มีฉันทะ ทํางานดวยความใฝรูใฝสรางสรรค มีความ
สขุดวยการคนควาหาความรูแสวงปญญา และทาํงานสรางสรรคอยาง
อทิุศตวั แมจะมจํีานวนนอย แตเปนกาํลงัสรางสรรคสงัคมทีแ่ทจริง

ผูบริหารจะตองใสใจ สนใจ คนหาคนประเภทนี้ และสงเสริม
เกื้อหนุนอยางจริงจัง

๓. ดังไดกลาวแลววา ธรรมชาติของมนุษยเปนสัตวท่ีฝก
ศึกษาพัฒนาได และคนทั่วไปยอมมีธรรมชาติแหงศักยภาพทั้งฝายดี
และฝายรายปะปนกันอยูในตัว โดยเฉพาะความอยาก หรือความ
ตองการ ๒ ประการนี้ ซ่ึงมีผลตอเศรษฐกิจอยางมาก

ถาคนมีความอยากทํา คือฉันทะ ก็จะพัฒนาความรักงาน
และนิสัยนักผลิต พรอมท้ังความเขมแข็ง และมีวินัย เปนตน

แตถาคนมีความอยากได คือโลภะ กันมาก สังคมก็จะ
ประสบปญหาจากคานิยมเสพบริโภค ความฟุงเฟอ การทุจริต ความ
ออนแอ ความขาดระเบียบวินัย ความผิวเผินฉาบฉวย และความ
เสื่อมเสียทุกอยาง

ถาคนขาดฉันทะ และมีโลภะกันมากแลว หากกฏหมายก็ยัง
ไมศักดิสิทธิ์ มีระบบเงื่อนไขที่ขาดประสิทธิภาพอีกดวย สังคมนั้นก็
จะงอนแงนอยางมาก

ดังนั้น รัฐหรือผูบริหารจะตองสงเสริมเอื้ออํานวยโอกาสและ
จัดสรรปจจัยเกื้อหนุนใหประชาชนมีการศึกษา ท่ีจะกระตุนโลภะให
เปนปจจัยแกฉันทะบาง ใหลดละโลภะเพิ่มกําลังฉันทะบาง โดย
เฉพาะสงเสริมฉันทะ คือความใฝรูใฝสรางสรรค ใหแรงเขม และมี
ระบบเงื่อนไขอันรัดกุมศักดิ์สิทธิ์ ท่ีจะกอเกิดผลในการพัฒนาชีวิต
และสังคมอยางแทจริง
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ลักษณะคืบเคลื่อนคลี่ขยาย (dynamic) ของธรรมชาติ
มนุษย ท่ีเปนสัตวผูศึกษาพัฒนาไดน้ี ยังมีท่ีควรกลาวถึงอีกมาก

ตัวอยางเชน เมื่อมนุษยยังหยอนการพัฒนา ความสุขของเขา
ข้ึนตอการเสพบริโภควัตถุมาก แตมนุษยยิ่งมีพัฒนาการทางจิต
ปญญาสูงขึ้นไป ความสุขของเขาก็พึ่งพาขึ้นตอวัตถุเสพบริโภคนอย
ลง เปนอิสระมากขึ้น การบริหารจัดการสังคมจะตองดําเนินการให
สอดคลองกับความเปนจริงของธรรมชาติมนุษยท่ีเปนเชนนี้

 ขอท่ีควรย้ําอีกอยางหนึ่งคือ โดยธรรมชาติของมนุษย เมื่อ
ไมมีทุกขบีบคั้นภัยคุกคาม ถาอยูสุขสบาย มนุษยจะมีความโนม
เอียงที่จะเฉื่อยชา ลุมหลงระเริงมัวเมาประมาท

จึงถือเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะจัดวางมาตรการกระตุนเรา
ใหสังคมตั้งอยูในความไมประมาท ซ่ึงเปนปจจัยตัวเอกในการปอง
กันความเสื่อม และสรางสรรคความเจริญ

ท่ีกลาวมานี้ เปนเพียงตัวอยางของการบริหารจัดการในทาง
สังคม ใหสอดคลองกับความเปนจริงแหงธรรมชาติของมนุษย

๕. บูรณาการในระบบสัมพันธของธรรมชาติ
หัวขอน้ี มคีวามหมายกวางขวางครอบคลมุ แมยงัมใิชโอกาสที่

จะอธิบายอยางจริงจังในที่น้ี แตเมื่อมีเรื่องเกี่ยวของหรือโยงถึง ก็ได
พูดแทรกไวในหัวขออื่นๆ ท่ีผานมาบางแลวหลายแหง ในที่น้ีจึงจะ
พูดไวเพียงเปนแนว

สาระสําคัญในเรื่องนี้ก็คือ พุทธศาสนามองเห็นวา ทุกสิ่งทุก
อยางดํารงอยูและดําเนินไป ในระบบสัมพันธของธรรมชาติ
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แมแตเรื่องราวดานภาวะทางจิตใจ ท่ีเปนอัตวิสัย ความคิด
คํานึงและจินตนาการของคน ก็ดี เรื่องราวและกิจกรรมทางสังคม
ของมนุษย ก็ดี ท่ีปจจุบันถือวาไมใชเรื่องของธรรมชาติ ไมเปนเรื่อง
ของวิทยาศาสตร และแยกออกมาศึกษาตางหาก เปนมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรน้ัน พุทธศาสนาก็มองเห็นวาเปนเรื่องในขอบเขต
ของธรรมชาติน่ันเอง เพียงแตมีความซับซอนในอีกระดับหนึ่ง

ขอสําคัญก็คือ เรื่องของคนและสังคมนั้น ในที่สุดเราจะตองรู
เขาใจมองเห็นความสัมพันธเปนเหตุปจจัยตอกัน ท่ีโยงเปนระบบอัน
เดียวกับธรรมชาติสวนอื่นทั้งหมด

ถารูเขาใจมองเห็นไมถึงขั้นนี้ ความรูและวิทยาการทั้งหลาย
ของมนุษย นอกจากจะเปนศาสตรท่ีแยกสวนจากกันแลว แตละ
อยางก็จะบกพรอง ไมสมบูรณ เชนอยางวิทยาศาสตร ท่ีเปนการ
ศกึษาธรรมชาตดิานวตัถเุพยีงอยางเดยีว โดยพรากจากองคประกอบ
ดานอื่นที่อิงสัมพันธกับมันอยู ทําใหแมแตความเขาใจทางวัตถุเองก็
พลอยไมเพียงพอและไมชัดเจนจนบัดนี้

เมื่อพูดอยางนี้ ก็เหมือนกับบอกใหรูดวยวา เศรษฐศาสตร
แนวพทุธมลีกัษณะเปนองครวม โดยบูรณาการกบัสรรพวทิยาการและ
กจิกรรมดานอืน่ๆ ของมนษุย ตรงนีจ้ะถอืเปนคาํสรปุกไ็ด

จุดโยงที่วาเรื่องของคนและสังคมของมนุษยรวมอยูในระบบ
สัมพันธของธรรมชาติน้ัน ก็อยูท่ีตัวคนนั่นเอง กลาวคือ

มนุษยเองนี้ก็เปนธรรมชาติอยางหนึ่งหรือสวนหนึ่ง แตเปน
ธรรมชาติสวนที่มีคุณสมบัติพิเศษ
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คุณสมบัติพิเศษของมนุษยน้ันมีมาก แตท่ีสําคัญอยางยิ่งก็
คือ เจตจาํนง (เจตนา) และปญญา (บางทีบางขั้นถึงกับเรียกกันวา
ปรีชาญาณ และแมกระทั่งเปนโพธิญาณ แตก็คือปญญานั่นแหละ)
และคุณสมบัติพิเศษเหลานี้ ก็เปนธรรมชาติท้ังนั้น

โลกมนุษยหรือสังคมที่เปนไปตางๆ ก็มาจากคุณสมบัติ
พิเศษเหลานี้ของมนุษย ท่ีสัมพันธเปนเหตุปจจัยกับองคประกอบ
อยางอื่นในระบบสัมพันธท้ังหมดของธรรมชาติ

มนุษยจะตองรูเขาใจธรรมชาติสวนที่เปนคุณสมบัติพิเศษ
เหลานี้ของมนุษย และมองทะลุปจจยาการของมันในระบบสัมพันธ
ของธรรมชาติท้ังหมด แลวศาสตรท้ังหลายก็จะบรรจบประสานกันได
พรอมกับท่ีการแกประดาปญหาของมนุษยจึงจะสําเร็จแทจริง และ
การสรางสรรคตางๆ รวมทัง้อารยธรรมของมนษุยจึงจะบรรลจุุดหมาย

เศรษฐกิจก็เปนสวนรวมหรือเปนองครวมอยางหนึ่งในระบบ
สมัพนัธแหงปจจยาการ อนัเปนองครวมท่ีวานัน้

ดงันัน้ เศรษฐศาสตรจะตองหยัง่เหน็ปจจยาการของเศรษฐกจิ
ในระบบสมัพนัธน้ัน อยางนอยใน ๒ ระดับ หรือ ๒ ขอบเขต คือ

๑. ความสมัพนัธเปนเหตปุจจัยตอกนั ระหวางเศรษฐกจิกบั
กจิกรรมและความเปนไปดานอืน่ๆ ในสงัคมมนษุย เชน คานยิม วฒัน-
ธรรม ศลีธรรม สขุภาวะ การเมอืง การศกึษา (ท่ีผานมา เอาใจใสการ
เมอืงมาก แตมองขามเรือ่งอืน่ๆ สวนใหญ) ใหเศรษฐกจิกลมกลนืเขา
ไปในวถิชีีวติและเกือ้กลูแกชีวติทีด่งีามมคีวามสขุทีเ่ปนอสิระมากขึน้
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๒. ความสัมพันธเปนเหตุปจจัยตอกันระหวางเศรษฐกิจกับ
องครวมใหญท้ัง ๓ แหงการดาํรงอยูของมนษุย คอื ชีวติบคุคล สงัคม
และสิง่แวดลอม หรอืพดูอกีสาํนวนหนึง่กค็อื การทีเ่ศรษฐกจิจะตอง
เกือ้หนนุใหมนุษยม ีชีวติทีเ่ปนสขุดงีาม ทามกลางธรรมชาตแิวดลอมที่
รืน่รมย ในสงัคมทีเ่กษมศานต  อนัจะเปนการพฒันาทีย่ัง่ยนืไดแทจริง

เศรษฐศาสตรจะตองมองเห็นและสามารถชวยเกื้อหนุนให
ระบบสมัพนัธในระดบัตางๆ ประสานปจจัยทัง้หลายสูความพอดท่ีีจะ
บูรณาการใหเกดิภาวะแหงจดุหมายทีก่ลาวมานัน้ และนีก่ค็อืหลกั
การสาํคญัของเศรษฐศาสตรท่ีเรยีกวาเปนมชัฌมิา

หลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตรมัชฌิมา ยงัมอีกี เชน การประสาน
ใหเกือ้หนนุกนั ระหวางความเจรญิแบบปลายเปดของสงัคม กบัความ
เจรญิแบบปลายปดของชวีติบคุคล แตเหน็วาควรกลาวไวเทานีก้อน

หมายเหต:ุ บทพิเศษนี้ เปนการเขียนสรุปรวบรัด จึงไมไดเนนการแสดงหลักฐานอางอิง
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Buddhist Economics

In a discussion of Buddhist economics the first question
that arises is whether such a thing as Buddhist economics
actually exists, or whether it is even a possibility.   At present
the economics that we are acquainted with is a Western one.
When talking of economics or matters pertaining to it, we use a
Western vocabulary and we think within the conceptual
framework of Western economic theory.   It is difficult to avoid
these constraints when coming to talk about a Buddhist
economics.   So perhaps we will find ourselves in fact
discussing Buddhism with the language and concepts of
Western economics.   At any rate, by reflecting on this matter
we may at least get some food for thought.   Even if it is not a
true Buddhist economics that is put forth here, it may provide
some Buddhist perspectives on things that may be usefully
employed in economics.

In the mid-‘70’s a Western economist, E.F.
Schumacher, wrote a book called “Small is Beautiful”, the
fourth chapter of which dealt with the subject of Buddhist
economics.   The book as a whole, but especially that chapter,
gave many people, both in the East and the West, an interest in
those aspects of the Buddhist teachings that relate to
economics.   We owe a debt of gratitude to Mr. Schumacher for
creating that interest.   However, if we consider the point more
deeply, we may see that both the writing of “Small is
Beautiful”, and the subsequent interest in Buddhist economics
shown by Western academics, took place in response to a



Buddhist Economics2

2

crisis.   At the present time, Western academic disciplines and
conceptual structures have reached a point which many feel to
be a dead end, or if not, at least a turning point demanding new
paradigms of thought and methodology.   It is felt that the
presently existing disciplines are unable to completely resolve
the problems now facing the world – new ways must be found.
Such feelings have prompted a number of people to search for
ways of thought outside of their own disciplines, which has led
in turn to the interest in Buddhism and other traditional Asian
philosophies which is so apparent at this time.

In his essay on Buddhist economics Mr. Schumacher
looks to the Buddhist teaching of the Noble Eightfold Path to
make his case.   He affirms that the inclusion of the factor of
Right Livelihood in the Eightfold Path, in other words the
Buddhist way of life, indicates the necessity of a Buddhist
economics.  This is Mr. Schumacher’s starting point.  However
the nature of his views, and of Buddhist economics as he sees
it, are subjects that I would like to leave for the moment.

I would first like to relate a story that appears in the
Buddhist scriptures.   In fact it is an event which took place in
the Buddha’s lifetime.   It indicates many things about
Buddhist economics, which the reader may be able to work out
for himself.   The story goes like this: one morning while the
Buddha was residing in the Jetavana monastery near the city of
ΣŒϖαττη ´ , he was able to perceive with his psychic powers
that the spiritual faculties of a certain poor peasant living near
the city of îÂav́  were mature enough for him to understand the
teachings, and that he was ripe for enlightenment.   It would be
appropriate to go to teach him.  So later that morning the
Buddha set off walking to îÂav́ ,  some 30 yojanas  (about 48
km.) away.   The inhabitants of îÂav́  held the Buddha in great
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respect and on his arrival warmly welcomed him.   Eventually
a place was prepared for everyone to gather together and listen
to a discourse.   However, as the Buddha’s particular purpose
in going to îÂav́  was to enlighten this one poor peasant, he
waited for him to arrive before starting to talk.

The peasant heard the news of the Buddha’s visit, and
since he had already been interested in the Buddha’s teaching
for some time he wanted to go and listen to the discourse.   But
it so happened that one of his cows had just disappeared.   He
wondered whether he should go and listen to the Buddha first
and look for his cow afterwards, or to look for the cow first.
He decided to look for the cow first and quickly set off into the
forest to search for it.   Eventually the peasant found his cow
and drove it back to the herd, but by the time everything was as
it should be, he was very tired.   The peasant thought to
himself, “time is getting on, if I go back home first it will waste
a lot of time.  I’ll just go straight into the city to listen to the
Buddha’s discourse.”  Having made up his mind, the poor
peasant started walking into îÂav́ .  By the time he arrived at
the place set up for the talk, he was exhausted and very hungry.

When the Buddha saw the peasant’s condition he asked
the city elders to arrange some food for the poor man.   When
the peasant had eaten his fill and was refreshed the Buddha
started to teach and while listening to the discourse the peasant
realized the fruit of ‘Stream Entry’, the first stage of
enlightenment.   The Buddha had fulfilled his purpose in
travelling to îÂav́ .

After the talk was over the Buddha bade farewell to the
people of îÂav́  and set off back to the Jetavana monastery.
During the walk back the monks who were accompanying him
started to critically discuss the day’s events.   “What was that
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all about?  The Lord didn’t quite seem himself today.   I
wonder why he got them to arrange food for the peasant like
that, before he would agree to give his discourse.”  The
Buddha, knowing the subject of the monks’ discussion turned
back towards them and started to tell them his reasons, and at
one point in his explanation the Buddha said, “when people are
overwhelmed, and in pain through suffering, they are incapable
of understanding Dhamma.”  Then the Buddha went on to say
that hunger is the most severe of all illnesses and that
conditioned phenomena provide the basis for the most
ingrained suffering.   Only when one understands these truths
will one realize the supreme happiness of NibbŒna.

All the major points of Buddhist economics appear in
this tale.  They will be elaborated on below.

Limitations of Economic Theory
in the Industrial Age

(1)  Specialization

At the present time economists consider economic
activity in isolation, without reference to other forms of human
activity or to other academic disciplines.   This specialization is
one of the characteristics of development in the Industrial Age.
Consequently, when looking at human activity, economists try
to eliminate all non-economic aspects or standpoints from their
considerations and concentrate on a single perspective: that of
their own discipline.   The isolation of economic questions
from their wider context may be taken to be the primary cause
of many of the problems that currently beset us.
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In Buddhism, economics is not separated from other
branches of knowledge and experience.   In efforts to remedy
the problems of the human race, economic activities are not
abstracted from activities in other fields.   Economics is not
seen as an independent, self-contained science but as one of a
number of interdependent disciplines working within the whole
social/existential matrix.   Ostensible economic activities are
looked at from a number of different perspectives.
Advertising may be taken as an example; speaking in purely
economic terms, advertising consists of methods used to
persuade people to buy things.   It leads to a rise in sales but as
costs are increased makes goods become more expensive.   But
advertising is also bound up with popular values: advertisers
must draw on common aspirations, prejudice and desires in
order to produce advertisements that are appealing.   Social
psychology is employed to utilize popular values for economic
ends.   Advertising also has an ethical significance because of
its repercussions on the popular mind.   The volume of
advertising may cause an increase in materialism, and
inappropriate images or messages may harm public morality.
On the political plane, decisions have to be made regarding
policy on advertising—should there be any control, and if so,
of what kind?  How is one to achieve the proper balance
between moral and economic concerns?  Education is also
involved.  Ways  may have to be found to teach people to be
aware of how advertising works, to reflect on it, and to
consider how much of it is to be believed.   Good education
should seek to make people more intelligent in making
decisions about buying goods.   So the subject of advertising
demonstrates how activities prevalent in society may have to



Buddhist Economics6

6

be considered from many perspectives, all of which are inter-
related.

Specialization can be a great benefit so long as we don’t
lose sight of our basic goal.   The various disciplines are
intended to be different constituents of a complete response to
human problems.   If the extent of each discipline’s
responsibility is fully determined, then that responsibility can
be fulfilled and the point of contact between disciplines be
more clearly defined.   Then a more concerted effort to relieve
human suffering will be possible, one which will have better
results than are being achieved at present.   The error lies in our
pride, taking our own discipline to be capable of solving all
difficulties by itself.   Not only is it a mistaken notion but it
prevents a successful solution of the problems at hand.   If this
point is accepted then we must find exactly where economics
connects with other sciences, disciplines, and human activities.
Where does economics connect with education, and ethics, in
dealing with human problems?  If these points of contact can
be clarified then it would be possible to find the true value of
specialization.

Mr. Schumacher’s point that the existence of Right
Livelihood as one of the factors of the Eightfold Path
necessitates a Buddhist economics has further implications.
Firstly, it indicates that Right Livelihood (or economics) must
be considered of great importance in Buddhism for it to be
included as one of the path factors.   It shows that Buddhism
accepts the significance of economics.   Secondly, and
conversely, it means that economics is taken to be merely one
amongst a number of factors (traditionally eight) that comprise
a right way of life, i.e.   one capable of solving the problems
facing humanity.
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 (2)  Not free of ethics, but inattentive to them

A solution to the problems facing humanity requires the
presence of many contributing factors, one of which is ethics, a
subject of particular relevance to myself as a Buddhist monk.
I would like to discuss ethics here in light of its relationship to
economics, so that it may serve to illuminate the connection
between the different components of a right way of life.  We
have already seen the great importance of this relationship on a
general level, so let us now take a look at some particular cases
that illustrate the nature of this relationship and its significance.

Ethics (or the lack of them) affect economics both
directly and indirectly.   If, for example, a particular area is
unsafe, if there are robbers, and a lot of violence, and if lines of
communication are unsafe—then it is obvious that businesses
will not invest there, tourists will not want to go there, and so
on.   The economy of the area is thus adversely affected.   This
is a phenomena that is easily observed.

In a public transport system, if the staff, the ticket-
collectors and the passengers are all honest then not only will
the government receive its full revenue, but it may also be able
to save on inspections.   If the passengers’ honesty can be
relied upon, then it may be possible to substitute ticket
machines for collectors.   When people are self-disciplined and
help to keep their surroundings clean and litter-free the
municipal authorities may not have to waste so much of their
funds on trash-collection and other cleaning operations.

Conversely, if businesses are overly greedy and attempt
to fatten their profits by using sub-standard ingredients in
foodstuffs, e.g. putting cloth-dye as a coloring in children’s
sweets, substituting chemicals for orange juice, or putting boric
acid in meatballs (all of which have occurred in Thailand in
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recent years), consumers’ health is endangered.   The people
made ill by these practices have to pay medical costs.   The
government has to spend money on police investigations and
the prosecution of the offenders.   Furthermore, people whose
health has suffered work less efficiently, causing a decline in
productivity. In international trade, those who pass off shoddy
goods as quality merchandise risk losing the trust of their
customers and foreign markets—as well as the foreign
currency obtained through those markets.

The freedom of the free market system may be lost
through businesses using unscrupulous means of competition;
the creation of a monopoly through influence is one common
example, the use of thugs to assassinate a competitor a more
unorthodox one.   The violent elimination of rivals heralds the
end of the free market system, although it is a method scarcely
mentioned in the economics textbooks.

Western companies send medicines to third-world
countries that they are forbidden from selling in their own
countries.   Those so-called ‘medicines’ endanger the health
and lives of any who consume them.   In economic terms, it
causes a decline in the quality and efficiency of labour while
also necessitating increased expenditure on health care, which
is a drain on the nation.

Businesses use advertising to stimulate desire for their
product.   Advertising costs are included in capital outlay and
so are added to the price of the product itself.   Thus people
tend to buy unnecessary things at prices that are unnecessarily
expensive.   There is much waste and extravagance.   Things
are used for a short while and then replaced, although still in
good condition.   This is a waste of economic resources and its
existence is related to the common penchant for flaunting
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possessions and social status.   Businessmen are able to exploit
such desires to make more money out of their customers
because people who like to show off their possessions and
status tend to buy unnecessarily expensive products without
considering their quality.   They take snob-appeal as their
criteria, considering expense no object.   Worse than that there
are people in Thailand today who, unable to wait until they
have saved enough to afford some new product, rush off and
borrow the money, plunging themselves into debt.   Spending
in excess of earnings has serious ill-effects.   Eventually the
person’s status that the object is meant to exalt, declines, along
with the country’s economy as its balance of trade with other
countries goes into the red.

A person in the business world once said to me that in
Thailand if one saw a Sikh riding on a motorbike one could
safely assume that he was a wealthy man.   If he was driving a
car one could take it for granted that he was a millionaire.   But
if one was to go into the provinces one would find that 50% of
the Thais who ride motorbikes have bought them on credit.
This economic phenomena is also a matter of social values.   It
is the same with the purchase of cars.   Quite poor people buy
cars on borrowed money or pay for them in installments.   So
there are cars everywhere, which gives rise to the problem of
traffic congestion with all its attendant ill effects on the
economy until eventually there is turmoil.  Economics cannot
be divorced from social matters.  The love of flaunting and
ostentation is prominent in Thailand.  Some people, although
reasonably well-off, will refuse to pay a few dollars for a ticket
to a show.   In order to show off their connections they will
find a way to get a complimentary ticket.   Then they will
swagger into the show flashing their free ticket.   On such
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occasions they are not willing to part with even a dollar or two.
But the same people, in order to show off their prestige or
social standing, may arrange a lavish party for a huge number
of people and spend thousands of dollars.   This character trait,
or this sort of value system, has a great effect on the economy.
Sometimes when Western economists come to Thailand and
encounter this phenomena they say that it just knocks them flat.
They can’t see how to solve the country’s economic problems.
When they meet these strange new mental sets and ways of
behavior they are baffled as to how to find a solution.

In economic matters we must consider the various
factors that have come to be involved with them, an important
one of which is confidence or belief.   We need to have
confidence in the banks, confidence in the stock market.   At
any time when there is a loss of confidence then the stock
market may crash and banks go into liquidation. Even
confidence in the sense of belief in the claims of advertisors
has effects on the economy.  But confidence is also conditioned
by other factors.   Its presence or absence is often the result of
deliberate manipulation by business interests.

In the workplace, if the boss is responsible, capable and
kind, and commands the confidence and affection of his or her
employees, and the employees are harmonious, diligent, and
committed to their work, then production will be high. There
have been cases where the employer has been such a good
person that when their business failed and came close to
bankruptcy, the employees sympathetically made sacrifices and
worked as hard as possible to make the company profitable
again.   In such cases, employees have sometimes been willing
to take a cut in wages, rather than just making demands for
compensation.
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So abstract human values become economic variables.
We can clearly see that industriousness, honesty, devotion to
work and punctuality have great effects on both productivity
and efficiency.  Conversely, boredom, cheating, dishonesty,
discrimination, discouragement, conflicts, even private
depressions and anxieties have adverse effects on productivity,
and this point is important.

On a broader level, nationalism is significant.   If a
sense of patriotism can be instilled into the people, they may be
led to refuse to buy foreign goods, even if those goods are of
high quality and there are inducements to buy them.   People
are able to put aside personal desires out of regard for the
greatness of their nation and only use things made within their
country.   They wish to help production so that their country
can prosper and become a major force in the world.   It may
reach the point, as in Japan, where the government has to try to
persuade people to buy products from abroad.   Nationalism is
thus another value system that affects economics.

(3)  Unable to be a science, but wanting to be one

The large number of examples I have given so far have
been intended to demonstrate the intimate and significant effect
that ethics and values have on economics.   However ethics, i.e.
questions of good and bad are only one aspect of Dhamma.∗

The relationship of Dhamma to economics is not confined to
the sphere of ethics.   Another way that Dhamma is connected
with economics is with regards to the true nature of things, the
natural condition of phenomena.   In fact this aspect is even
more important than ethics, because it concerns the very heart
                                                                                                    
∗ The teachings of the Buddha or ‘the way things are’
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or essence of economics.   The word ‘Dhamma’ is here used to
mean the truth, or in other words the complex and dynamic
process of cause-and-effects that constitutes our world.   If
economics does not fully know, understand and address itself
to the whole causal process, economic theory will be unable to
produce solutions to problems that arise, or produce the
salutary effects that it desires.   It will be an economics that is
not in harmony with ‘the way things are’ (Saccadhamma).

‘The way things are’ refers to the nature of nature, i.e.
the true mode of existence of phenomena, and it encompasses
all aspects of theory and practice.  It is not the subject of any
particular branch of knowledge, but is the very essence of
science or the essence that science seeks to discover.   The
contemporary trend towards division and separation of the
different aspects of a complex subject, one that has even
reached treatments of the Dhamma, is a dangerous one and
may lead us to stray from the truth.   It is another important
point that must be understood.

Economics has been said to be the most scientific of the
social sciences.   Indeed, economists are proud of how
scientific their subject is: that they take only those things which
can be measured and quantified into their considerations.   It
has even been asserted that economics is purely a science of
numbers, a matter of mathematical equations.   In its efforts to
be a science, economics tries to eradicate all questions of
abstract values as unquantifiable, and seeks to be value-free.
But in opposition to this trend, some critics of economics, even
a number of economists themselves, say that actually, of all the
social sciences, economics is the most value-dependent.   It
may be asked how it is possible for economics to be a value-
free science when its starting point is the perceived needs of
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human beings, which are a function of the value-systems of the
human mind.   Furthermore, the end-point or goal of economics
is to answer those perceived needs to peoples’ satisfaction and
satisfaction too is an abstract value.   So economics begins and
ends with abstract values.   Economic decisions concerning
production, consumption, etc. are largely value-dependent, as
for example in debates over the granting of mining concessions
in national parks.   Consequently, it is impossible for
economics to be value-free, and it is this dependence on values
that disqualifies economics from being a complete science.

Two further points may be made in this connection, the
first being that economic principles and theories are full of
unverified assumptions, and that a science cannot be so based.
It is an important objection.   Secondly, it is not such a good
thing for economics to be a science anyway.   Science has too
many limitations to be able to solve all the problems of
humanity.   It shows only one side of the truth, that which
concerns the material world.   If economics actually became a
science then it would be pulled along the same pathway as
science, and then would be restricted in its ability to remedy
human suffering.

The best attitude for economics is to see and accept the
truth of things.   The attempt of economics to be scientific (i.e.
exact and precise) is one of its good points and should be
maintained.   However, at the same time, for any real or
effective answer to human suffering, particularly at the present
time which is a ‘turning point’ for human society.   Economics
should surely open itself up to co-operation with other
disciplines.   It should cast a wider, more comprehensive eye
on the question of values.   As soon as values have been
accepted as legitimate objects for consideration, then they
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become factors to be studied in accordance to their proper
status, enabling the whole causal process to be seen.   But if
values are not studied then economics can never be scientific
because it cannot develop any understanding of the whole
causal process of which values form an integral part.

At present economics only accepts certain sorts or
aspects of values as being relevant to it.   It does not study the
whole range of value systems.   Errors are made, for instance,
in economic forecasting, when the factor of values comes into
play at a much more significant level than economics is willing
to allow for.   To give an example: one principle of economics
is that people will only agree to part with something when they
can replace it with something that will afford them equal
satisfaction.   Here an objection might be made that this is not
invariably true.   Sometimes we can experience a sense of
satisfaction by parting with something without getting anything
tangible in return, as when parents out of love for their children
may give them something as a gift without expecting anything
back.   They feel satisfied, more so perhaps than if they had
received something in return, the cause being of course, the
love they feel for their children.   If human beings could
expand their love of others, not confining it to their own
families, but feeling love for all other people then they might
be able to part with things without receiving anything in return,
and experience more satisfaction than before.   They would not
only not be deprived of satisfaction, or just receive a
compensatory amount, but they would actually experience
much more satisfaction.   This too is an example of how values
can affect economic matters.

Another economic principle states that when prices go
down, people buy more; when prices go up, people buy less.
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That is generally the way that things happen.  If prices are
lowered, peoples’ purchasing power increases.   They buy
more, and the number of consumers increases.   But that is not
always the case.   If one knows that the members of a society
are given to ostentation and flaunting of possessions as status-
symbols, then one can make use of that tendency to induce
people to think of expensive goods as trendy.   People are led
to believe that whoever is able to buy such and such an
expensive object will stand out from the crowd and be a
member of high society.  Then it occurs that the more that one
raises the price, the more people buy that commodity, because
of their desire to be fashionable or to be identified with a
certain social group.

In fact, there are numerous examples which economics
itself uses to demonstrate how the values of a society determine
prices, one of which concerns two men shipwrecked on a
desert island.  One man has a sack of dried rice and the other a
hundred gold necklaces.  Ordinarily a single gold necklace
would be enough, more than enough, to buy a whole sack of
dried rice.   But now the two men find themselves stranded on
an island with no means of escape and no guarantee of any ship
coming along to rescue them.  The value of the goods changes.
Now the person with the rice might purchase all one hundred
gold necklaces for a mere portion of the rice, or he might
refuse to make the exchange at all.  So the value of goods is a
function of demand.
 However, what I wish to point out here is that
economics must distinguish between the various kinds of
demand and deal with the question of the quality of demand.
Economics replies that it is not our business, we are only
interested in demand, its quality does not concern us.  But in
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fact the quality of demand or want does affect economics.  In
the example given above there are other possibilities besides
trade.  The man with the gold necklaces might take advantage
of a time when the owner of the rice is not present to steal
some or he might just kill the owner in order to get the whole
sack.  On the other hand, the two men might become friends
and help each other out, so that there is no need for any buying
or selling or bartering at all; they might just share the rice until
it’s all gone.   It could happen in any of these ways.  So factors
such as personal morality or emotions such as greed and fear
can affect the economic outcome.  A demand that does not balk
at violence or theft will have different results from one that
recognizes moral restraints.

In order to show that economics is a science, that it is
objective and doesn’t get mixed up with subjective feelings and
values, economists will sometimes give various examples to
back up their arguments.  They say, for instance, that a bottle
of alcohol and a pot of Chinese noodles may have the same
economic value, or that going to a night club may contribute
more to the economy than going to listen to a Dhamma
discourse.   These are truths according to economics.   They
take no values whatsoever into account.   Economics will not
look at the bene-fits or harm that come from a particular
commodity, activity, production, consumption, or trade.
Neither the vices associated with the frequenting of night clubs
nor the knowledge and wisdom arising from listening to a
Dhamma talk, are its concern.   Others may look at things from
those standpoints but economics will have nothing of it.

Thoroughly reflecting on the leading cases above one
sees that the scientific nature and objectivity of economics is
rather narrow and superficial.  Economists look at just one
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short phase of the natural causal process, as if just cutting out
the part that they are interested in, without paying attention to
the whole stream of causes and conditions in its entirety.  This
is a characteristic of economics in the industrial era which
prevents it from being a true science and from being adequately
objective.   However certain contemporary trends seem to
indicate that economics is starting to expand its vision to
encompass more of the causal process, and is consequently
moving in accordance with reality.

The first thing to consider is what economic costs may
arise from harm to the consumer’s well-being.   Let us return to
the example of the bottle of alcohol and the pot of Chinese
noodles.  We can see that, though their market prices may be
the same, their economic costs are not equal.  The bottle of
alcohol may damage the person’s health, forcing him to spend
money on medical treatment.  The distillery which produced
the alcohol will probably have released foul-smelling fumes
into the air, which can be dangerous to health, causing cold
sores, for instance.  The pollution of the environment causes a
natural degradation that has economic effects.   It may force the
government to devote resources to remedying environmental
problems.   The one who drinks the alcohol might crash his car
as a result, incurring more economic costs.   And of course
there are the detrimental social effects: drinking can cause
crime, and crime’s costs are very high.   Also, intoxication will
mean that the one who drinks will have poor mindfulness,
making him less efficient at work.

Every one of the above points is concerned with
economics.   They imply the necessity of looking at economic
costs on a much wider scale than at present, not just in terms of
market prices.   There is now a trend towards including
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environmental costs in calculations of economic cost.   Some
economists even include them in the price of the finished
product.   But it is not really enough.   In the case of the bottle
of alcohol, apart from the environmental costs there are also
the social, moral, and health costs (i.e. crime, efficiency of
production, etc.) of which all have economic implications.

(4)  Lack of clarity in its understanding of human nature

Having shown how economics is related to other
matters, particularly values, and how it is affected by other
things we may now turn to another important problem—that of
an understanding of human nature.   It is an extremely
important matter.   All disciplines must be founded on an
understanding of human nature.   If any discipline errs with its
understanding, then it will be unable to reach the complete
truth and be unable to really solve the problems of humanity.
So on the matter of human nature, what is the understanding of
economics, and what is the understanding of Buddhism and
Buddhist economics?  I have already mentioned that economics
looks at the phenomena of human demand or want, but looks at
only one side of it, refusing to take into account the quality of
demand.   If that is true, and the quality of demand is a natural
phenomena then it means that economics refuses to consider a
truth that lies within the nature of things.   That being so, then
one must further question economics as to how it could be a
discipline and how it could give a complete answer to human
problems.  The only possible defense is that economics is just a
specialized discipline that must cooperate with the other
relevant disciplines.
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(a)  Want

I would like to begin dealing with the subject of human
nature by looking at demand or wants.   Modern economics and
Buddhism both agree that mankind has unlimited wants.  There
are a great number of sayings of the Buddha concerning this
point, e.g. natthi taöhŒsamŒ nad́  - there is no river like
craving.   Rivers can sometimes fill their banks but the wants
of human beings never come to an end.   In some places in the
Buddhist texts it says that even if money were to fall from the
skies like rain, man’s sensual desires would not be fulfilled.
Elsewhere the Buddha says that if one could magically
transform a whole mountain into solid gold ore it would still
not provide complete and lasting satisfaction to even one
person.   Thus, there are a large number of teachings in the
Buddhist tradition that deal with the unlimited nature of human
want.   Here I would like to relate a story that appears in the
JŒtaka Tales.

In the far and ancient past there lived a king called
M andhŒtu.   He was a very powerful ruler, an emperor who is
known in legend for having lived a very long life. M andhŒtu
had all the classic requisites of an emperor; he was an
exceptional human being.   He had everything that anyone
could wish for.   He was a prince for 84,000 years, then the heir
apparent for 84,000 years, and then emperor for 84,000 years.
One day, after having been emperor for 84,000 years, King
M andhŒtu started to show signs of boredom.  The great wealth
that he possessed was no longer enough to satisfy him.   The
King’s courtiers saw that something was wrong and asked what
was ailing his Majesty.   He replied, ‘The wealth and pleasure I
enjoy here is trifling: tell me, is there anywhere superior to
this?’  ‘Heaven, your Majesty,’ the courtiers replied.  Now, one
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of the King’s treasures was the cakkaratana, a magic wheel
shaped object that could transport him anywhere at his
command.   So King M andhŒtu used it to take him to the
Heaven of the Four Great Kings.  The Four Great Kings
themselves came out to welcome him and on learning of his
desire, invited him to take over the whole of their heavenly
realm.

King M andhŒtu ruled over the Heaven of the Four
Great Kings for a very long time until one day he began to feel
bored again.   It was no longer enough, the pleasure that could
be derived from the wealth and delights of that realm could
satisfy him no more.   He conferred with his attendants and was
informed of the superior enjoyments of the TŒvatiµsŒ Heaven
realm.  So King M andhŒtu picked up his cakkaratana and
ascended to the TŒvatiµsŒ Heaven where he was greeted by its
ruler, Lord Indra, who promptly made him a gift of half of his
kingdom.

King M andhŒtu ruled over the TŒvatiµsŒ Heaven with
Lord Indra for another very long time until Lord Indra came to
the end of the merit that had sustained him in his high station,
and was replaced by a new Lord Indra.   The new Lord Indra
ruled on until he too reached the end of his lifespan.   In all
thirty-six Lord Indras came and went while King M andhŒtu
carried on enjoying the pleasures of his position.   Then, finally
he began to feel dissatisfied, half of heaven was not enough, he
wanted to rule over all of it.   So King M andhŒtu began to think
of how to kill Lord Indra and depose him.   But it is impossible
for a human being to kill Lord Indra, because humans cannot
kill deities, and so his wish went unfulfilled.   King M andhŒtu's
inability to satisfy this craving made it start to rot the very root
of his being, and caused the aging process to begin.
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Suddenly he fell out of TŒvatiµsŒ Heaven down to earth,
where he landed in an orchard with a resounding bump.   When
the workers in the orchard saw that a great king had arrived
some set off to inform the Palace, and others improvised a
make-shift throne for him to sit on.   By now King M andhŒtu
was on the verge of death.   The Royal Family came out to visit
and asked if he had any last words.   King M andhŒtu
proclaimed his greatness.   He told them of the great power and
wealth he had possessed on earth and in heaven, but then
finally admitted that his desires remained unfulfilled.

There the story of King M andhŒtu ends.  It shows how
Buddhism shares with economics the view that the wants of
humanity are unlimited or endless.   But Buddhism does not
stop there.   It goes on to speak of two features of human nature
that are relevant to economics and need to be understood.
First, Buddhism distinguishes two kinds of want or desire:

 (a) the desire for pleasurable experience (both physical
and mental) together with the desire for the things that feed the
sense of self, i.e.  the cravings known in Buddhist terminology
as taöhŒ.

 (b) the desire for true well-being or quality of life,
(chanda).

The second point, also related to this principle of
wanting, is that Buddhism holds that we are beings that have
the ability to train and develop ourselves.   Desire for well-
being or for a quality of life indicates a desire for self-
development or in other words the development of human
potential.   The one essential point of human development is
thus the diverting, or exchanging of desire for things that
provide pleasant experiences and feed the sense of self, into the
desire for true well-being.   Whereas the first kind of desire is



Buddhist Economics22

22

unlimited, the second is not and therefore tends to be in
frequent conflict with the first, as for example in the matter of
eating.   When we eat, both kinds of desire are present,
although for most people the desire for well-being is not
usually conscious; we tend only to be aware of the desire for
pleasurable experience.

Why do human beings eat?  Surely it is to nourish the
body, to give it strength and good health.  But the desire that
arises in peoples’ minds is for enjoyment, food that is ‘good’ in
terms of taste.  This desire may oppose the desire for well-
being, and even destroy the quality of life.  The desire for the
experience of delicious flavours leads us to search for the
tastiest food and it may be, for instance, that the most delicious
food contains artificial additives which enhance the smell,
colour, and taste of the food but are harmful to our body, and
thus our well-being.   Also, people who eat primarily for taste
often eat immoderately.   They may eat so much that
afterwards they suffer from indigestion and flatulence.   In the
long run they may become overweight, which is also dangerous
to health.  Food that provides well-being is usually quite cheap
but food consumed to satisfy the desire for taste, or food that is
currently fashionable, may be unnecessarily expensive.  People
endlessly pursuing their cravings may even spend as much as a
hundred dollars a day on food.

So the two kinds of desire are in frequent conflict.   The
more that human beings seek to gratify their desire for pleasure
the more they destroy their true well-being.   The principle
applies not only to the consumption of food, but to all human
activities, even to the use of technology.   We must learn how
to distinguish between the two kinds of desire and then reflect
on them wisely.
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The principle of desire leads us to the subject of value,
because desire (or demand) creates value.   The two-fold nature
of desire creates two kinds of value, which may be termed as
true, and artificial value.   The true value of something is
decided by its ability to meet the desire for well-being,
artificial value by its capacity to gratify the desire for pleasure.
In any one object, the true value will tend to be outweighed by
an artificial value created out of craving and conceit.   Desire
for the sensually appealing, or for trendy things to serve as
status symbols together with popular values and prejudices all
crowd into our reckoning of the value of things.

(b)  Consumption

The question of consumption is similar to that of value.
We must distinguish what kind of desire our consumption is
intended to satisfy.   Is it in order to answer the need for things
of true value, or in order to enjoy the pleasures afforded by
false value.   Consumption may be said to be the
consummation of human economic activity, but the meaning
ascribed to it by economic theory in the industrial era and that
of Buddhist economics is not the same.

Consumption is the alleviation or gratification of desire,
that much is agreed.   From the perspective of economics,
consumption is defined simply as the use of goods and services
to satisfy wants.   But now let us look at Buddhist economics.
It defines right consumption as the use of goods and services to
satisfy the desire for true well-being.   In other words, it says
that consumption must have a goal and a purpose.

Industrial era economics says demand  consumption
 satisfaction, and that’s the end of it, there’s no need to  know

what happens afterwards.   In this view consumption can be of
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anything whatsoever so long as it results in satisfaction.
Economics does not consider whether or not human well-being
is adversely affected by that consumption.  Buddhism agrees
with the basic concept of consumption but adds that human
well-being must be augmented by the satisfaction of a demand.
Consumption must have quality of life as its aim.  This is the
difference of perspective.

(c)  Work and working

‘Work’ and ‘working’ are also terms that are
understood in different ways by conventional and Buddhist
economics, and once more the difference is related to the two
kinds of desire.   In the case that work is connected with the
desire for true well-being (which includes the desire for self-
development and the development of human potentialities)
then the results of the work immediately and directly
correspond to the desire.  Work is done with desire for the
results of the work itself and so provides satisfaction.  If
however, the work is done with desire for the things that
provide one with pleasure, then the results of the work itself are
not what one desires.  They are merely the conditions needed to
acquire the things that one desires.  Work then is seen as a
matter of unavoidable necessity.

The difference between the two attitudes to work lies in
that in the first case work is perceived as a potentially
satisfying activity and in the second as a necessary chore.
Modern Western economic theory is based on the view that
work is something that we are compelled to do in order to
obtain money for consumption.   It is the time when we are not
working, or “leisure time”, when we may experience happiness
and satisfaction.   Work and satisfaction are considered to be
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separate and generally opposing principles.   However, over the
centuries, Western people have become deeply inculcated with
a love of work and thirst for knowledge so that they tend to
work and study with determination and dedication, despite
their negative ideas about work.   But when a society lacking
that firm cultural base takes up this view of work as a condition
for the acquisition of money, then there will be detrimental
effects on work, the economy, on individual lives and on
society as a whole.

To give an example of the two different kinds of
working, let us suppose that Mr. Smith is a researcher.  He is
seeking to discover natural means of pest control for
agricultural use.   Mr. Smith enjoys his work because the things
he desires from it, knowledge and its application, are the direct
fruits of his research.   The advances he makes, and the
increases in understanding he experiences, afford him a
constant satisfaction.   The growth of his knowledge and the
clarity of his understanding continually add to the enjoyment
Mr. Smith derives from his work.

Mr. Jones is a research worker in the same field as Mr.
Smith.   Mr. Jones works for money and promotions.   Thus the
results of the work itself, knowledge and its practical
applications are not the results that he desires.  They are merely
the means by which he can ultimately get what he really wants,
which is money and position.   Mr. Jones doesn’t enjoy his
work, he does it because he feels he has to.

From this discussion of the nature of work, it may be
seen that work in the Buddhist sense, performed in order to
meet the desire for well-being, can give a constant satisfaction.
People are able to enjoy their work.  In Buddhist terminology it
is referred to working with “chanda”.   But work with the
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desire for some pleasure or other is called working with taöhŒ.
People working with taöhŒ have the desire to consume, so that
while still working (and thus not yet consuming) they
experience no satisfaction, and so are unable to enjoy their
work.

It might be objected that not all kinds of work afford
the opportunity for enjoyment and satisfaction.   It is not
merely the desire for pleasure that is the obstacle.   Many jobs,
especially in industry, are dull and undemanding or seem
pointless.  In others the physical conditions may be difficult,
even dangerous to health.   In such cases the boredom,
frustration, and depression of the workers has negative effects
on productivity.   Buddhist economics points to the need to
create jobs and organize production in such a way as to
maximize the opportunities for workers to fulfill their desire
for well-being.  However, the basic point remains valid.  The
attitude we hold towards our work, whatever it is, is a major
conditioning factor of the effect it has on us.

As regards the subjects dealt with above, i.e. the nature
of desire, of values, and of work, Buddhism accepts the fact
that it is natural for people to have cravings for things (taöhŒ).
But at the same time Buddhism sees that human beings also
have the desire for quality of life or well-being, and that this
second kind of desire, is an inherent true need of humanity.
There is a desire for self-improvement and for the good.
Consequently, Buddhism is not denying craving, but rather is
looking towards transforming it as much as possible into the
desire for well-being, and to make that desire for well-being
lead to self-improvement.   This change of meaning has
significance for many other matters, even for example the
definitions of wealth, goods and services, competition, and
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cooperation.   When the foundation of things changes,
everything changes.

(d)  Competition & Cooperation

The view of economics is that it is human nature to
compete.   Buddhism, on the other hand, says that it is within
human nature both to compete and to cooperate, and
furthermore makes a distinction between true and artificial
cooperation.

Competition is natural.   When we are striving to satisfy
the desire for pleasure we will compete fiercely, because at
such times we want to get as much as possible for ourselves
and we feel no sense of sufficiency or fullness.  If we can get
that object of desire all for ourselves and nobody else gets any
of it, then so much the better.  Inevitably competition is
intense; it is natural to the mind driven by taöhŒ.  However the
competitive instinct may be utilized to induce cooperation.
One might get all the members of a particular group together in
order to compete with another group.   One might, for example,
arouse or encourage the people of a country to be nationalistic
and cooperate in refusing to buy goods from abroad.   But that
cooperation is based entirely on competition.  Stimulation of
the competitive instinct in such a way as to give rise to
cooperation on one particular level is what Buddhism calls
artificial cooperation.

True cooperation is that which takes place in the effort
to meet the desire for quality of life.  When human beings
desire their true well-being they are able to cooperate to solve
the problems of mankind.  The potential for true cooperation
lies within human nature.  One form of human development
entails diverting humanity’s energies from competition towards
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a cooperative effort to solve the problems facing the world.
Thus for objects of true value we are able to cooperate, but for
artificial values we will compete with all our might in order to
lay our hands on the position or personal benefit that we crave.

(e)  Contentment and Consumerism

At this point I would like to introduce a few comments
on the subject of contentment.  Although it doesn’t fit in
exactly with the argument being put forward here, it is related
to it, and as contentment is a virtue that has often been
misunderstood, it seems to merit some discussion.

The question of contentment involves the quality of life
and the two kinds of human want that have been discussed
above.   It is quite apparent that people who are content have
fewer wants than those who are discontent.   However a correct
definition of the term must make the qualification that
contentment implies only the absence of artificial want, i.e.  the
desire for pleasure.   The desire for true well-being remains.

Our misunderstanding of the meaning of contentment is
due to the failure to distinguish between the two different kinds
of desire.  We lump the two kinds of desire together, and in
proposing contentment, dismiss them both.   A contented
person comes to be seen as one who wants nothing at all.
Here lies our mistake.

Thais believe themselves to possess the virtue of
contentment, but research has shown them to be avid
consumers.   These two things are incompatible.  Can you see
the contradiction?  Either Thais are not content or else they are
not the big consumers they are said to be.

A criticism that has been made in the past, it might be
called an accusation, is that the contentment of the Thai people
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makes them lazy and apathetic and so prevents the country
from progressing.  But one commentator holds that it is rather
the Thais’ penchant for consumption and dislike for production
that hinders development.  So one view is that it is contentment
that retards development and another that it is the liking for
consumption.  Whichever is true, what is certain is that
arousing people’s desires for consumer goods does not
invariably lead to an increase in production.  The belief, once
widely held, that economic development depends on
encouraging spending and consumption, has not been borne out
by the results.   In Thailand it appears that problems have been
aggravated—Thais now like to consume a lot but don’t like to
produce.  We think only of consuming or possessing things, but
not of making them ourselves.  We want to have all the things
that they have in developed countries, and feel proud that we
live like people in those countries do, but we’re not proud to
produce those things as  they do.   It is this attitude that really
obstructs development.   It demonstrates that merely arousing
desires in people without a correct understanding of human
nature cannot provide satisfactory results.  The desire to
consume, once aroused, rather than leading to an increase in
production, leads instead to profligacy, debt, and crime: a
development gone seriously awry.

Is it possible that Thais are both content and avid
consumers after all?  That we have been moving away from a
traditional contentment and exchanging it for the values of
consumerism? If that is the case then it means that in
introducing the Western economic system into our society, we
have applied it wrongly, and are now suffering the harmful
results.   Actually, if we Thais were really content in the correct
way defined above, then it would enable us to support a steady
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and continual growth in production.   The path from
contentment to production would be similar to that taken by
Western countries, where the Industrial Revolution was based
on the Protestant work ethic.

The Protestant work ethic teaches virtues of
contentment, economy and frugality, and encourages the
investment of savings in order to increase production.  It
teaches people to love work and to work for work’s sake.
Westerners at the time of the Industrial Revolution lived with
contentment but desired to produce.  Instead of using their
energies for consumption, they used them for production so as
to promote industrial advance.   We Thais also have a good
foundation: we are content, we dislike extravagance, we’re not
obsessed with consumption, we know how to be economical
and use things sparingly.   What we need to do is to create and
stimulate a love of work and a desire for accomplishment.
Such a desire will lead to production and will bear fruit in
industrial development.  So, in summary, contentment
understood correctly means cutting off the first kind of desire,
the artificial desire for sense-pleasure but actively encouraging
and supporting the desire for quality of life.

In Buddhism, contentment is always paired with effort.
The purpose of contentment is seen to be to save the time and
energy lost in ministering to selfish desires, and using it to
create and nurture true well-being.

There are many things that need to be said concerning
production: it is a big subject.   Consideration of the subject of
production doesn’t merely call for an understanding of human
existence but demands a wide-ranging examination of the
whole of nature.   In economics, the work ‘production’ is
deceptive.   We tend to think that through production we create
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new things, when in fact we merely effect changes of state.
We transform one substance or form of energy into another.
These transformations entail the creation of a new state by the
destruction of an old one.   Thus production is almost always
accompanied by destruction.

If economics was a true science it would not treat
production in isolation.  Production involves destruction and in
some cases the destruction is acceptable, in others it is not.
Consequently the point to consider regarding economic
production is as to whether, in cases where the value of the
thing produced is offset by the values of that which is
destroyed, production is justified.  In some cases we may have
to refrain from production in order to sustain the quality of life.

So in modern economics, consideration in terms of
production or non-production alone is incorrect.  Non-
production can be a useful economic activity.  We must
examine the subject of production by dividing it into two kinds:

(a) production offset by destruction, e.g. production
entailing destruction of natural resources and environmental
degradation

(b) production for destruction, e.g. arms manufacture.
In (a) non-production is sometimes called for, and in (b)

is always the better choice.
There is production with positive results and production

with negative results; production that enriches the quality of
life and that which destroys it.

In the economics of the industrial era, the term
production has been given a very narrow meaning.   It is taken
to relate only to those things that can be bought and sold—it is
an economics of the market place.  Thus if I make a table and
chair at my monastery and then use it myself, economically
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speaking, I have not produced anything.   A professional
comedian goes on the stage and tells jokes.  He relaxes the
audience and gives them a good time.   This is taken to be
economically productive because money changes hands.
However, someone working in an office, who is of a very
cheerful disposition, always saying and doing things to cheer
and refresh those around them, so that their work-mates are
free of tension (and feel no need to go and see a professional
comedian), is not considered to have produced anything.  We
never consider the economic price of action and speech that
continually creates tension in the work place, so that those
affected have to find some way to alleviate it with amusements
such as going to see a comedian.  To give another example: a
bull fight, where people pay money to see bulls killed, is called
an economic production.  A child helping an elderly person
across the road is not.

Please give some thought to the cases mentioned above.
They are examples that show the narrowness of economic
thought and its definition of production.   Buddhist economics
expands its thinking more widely.   In regards to this matter, if
one looks for the ‘invisible hand’ of Adam Smith, one must
complain that it doesn’t function everywhere.  The questions of
wealth and economic growth must be reconsidered.   What is
the true purpose of economic growth anyway?  Surely it must
be to secure an increase in the quality of life.
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The Major Characteristics of
Buddhist Economics

(1) Middle-way economics: realization of true well-being

An important characteristic of Buddhist economics is
that it is a ‘middle-way’.  It might be called a middle-way
economics.  The Buddhist way of life is referred to as a path
and each of the eight factors of the path is called sammŒ, which
means right or correct, e.g. sammŒ Œj́va: Right Livelihood.
Each  factor is sammŒ because it gives rise to the optimum
benefit in its respective sphere.  The path is a middle-way
between too much and too little.   It is just right.   So the
middle-way means ‘just the right amount’.

Schumacher says that the presence of Right Livelihood
in the Eight-Fold Path of Buddhism necessitates a Buddhist
economics.   What may be added to that statement is the fact
that it also makes inevitable the presence of Wrong Livelihood.
Similarly, right economic activity implies wrong economic
activity.  Here, a correct or ‘right’ economy is a middle-way
economy.   Buddhism is full of teachings referring to the
middle way, the right amount, knowing moderation and all
these terms may be considered as synonyms for the idea of
balance or equilibrium.   But what exactly do all these terms
refer to?  We may define ‘the right amount’ as the point at
which human satisfaction and true well-being coincide, i.e.
when we experience satisfaction through answering the desire
for quality of life.   This point leads back to the subject of
consumption which was stated above to be the consummation
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of economics.   Here we may go through the meanings of
consumption once more. According to conventional
economics, the term consumption refers to the use of goods
and services to answer want and needs, so as to provide the
highest satisfaction.   However in the Buddhist system, con-
sumption refers to the use of goods and services to answer
wants and needs in ways that engender satisfaction at having
increased the quality of life.   In the Buddhist view, when
enhancement of true well-being is experienced through
consumption, then that consumption is said to be successful.  If
consumption issues merely in feelings of satisfaction, and those
feelings are indulged without any understanding of the nature
of that consumption or its repurcussions, then according to
Buddhist economics, it is incorrect.   Satisfaction of desires
may have harmful effects and may cause a decline is the
quality of life.

Consumption can increase the quality of life and so
form a basis for further developments of human potentialities
which in turn ennoble life.  Thus economics is related to the
whole of human existence.  That being so, if it is to have any
authenticity, economics must play a part in the development of
human potentialities and help mankind to be able to lead a
noble life, to enjoy an increasingly mature kind of happiness.
If it does not do so, then of what use is it to us?

That the consummation of economics lies in
consumption is brought out in Buddhist economics by the
principle of bhojane matta––utŒ.   This is a teaching which
appears throughout the Buddhist scriptures, even in the OvŒda
PŒ imokkha, the verses held to contain the heart of Buddhism
where it is expressed as matta––utŒ ca bhattasmi× , ‘knowing
moderation in consumption’.   Knowing moderation means
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knowing the optimum amount, how much is ‘just right’. The
principle of matta––utŒ, of knowing the right amount, is an
important one in Buddhism. It occurs in a wide range of
contexts, for example as one of the seven virtues of the Good
Man (or Woman) and is invariably present in any reference to
consumption.

matta––utŒ is the defining characteristic of Buddhist
economics. Knowing the right amount in consumption refers to
an awareness of that optimum point where the enhancement
of true well-being coincides with the experience of satisfaction.
In the teachings that lay down the way in which monks and
nuns should make use of the requisited offered to them, it is
stressed that they should consider the reason and purpose
of their consumption, as in the traditional formula:
Pa isaºkhŒ yoniso piö¶apŒta×  ...; wisely reflecting, I take
almsfood.”  Whatever is consumed must firstly be reflected
upon wisely.   This principle is not restricted to monastics; it
applies to all Buddhists.  We should reflect intelligently on
foodthat the true purpose of eating is not for fun, for
indulgence or the fascination of taste.   We reflect that it is
inappropriate to eat things just because they are expensive and
fashionable. We shouldn’t eat extravagantly and wastefully.
We should eat so as to sustain our lives, for the health of the
body, in order to eradicate painful feelings of hunger that have
arisen and to prevent new ones (from overeating) arising. We
eat so as to be able to carry on our lives in ease. We eat so that
the energy we derive from the food can support a noble and
happy life.   Whenever we consume anything we should
understand the meaning of what we are doing in this sort of
way, and consume in such a way as to experience results that
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conform to that  purpose.  ‘Just the right amount’ or the
‘middle way’ lies right here.

When a person reflects on consumption and
understands that its purpose is to maintain health and support a
good and happy life, then true well-being or quality of life will
be what he or she desires from it.   On consumption of a
particular product or service, then that person will feel satisfied
at having enriched the quality of their life.   This is the meaning
of matta––utŒ or the ‘right amount’ that constitutes the middle
way.

It follows from the above that economic activity is a
means and not an end in itself.   The economic results that are
desired are not the real goal but a way to it, i.e.   they are a
supporting base for the process of human development that
leads to a better life.   In the case of food it means not just
eating in order to enjoy the taste and get full, but eating one’s
fill so as to have the physical and mental energy to be able to
give attention to and reflect on those matters that will increase
one’s wisdom.   In the story related earlier, the Buddha had
food given to the poor peasant, not just in order to allay his
hunger, but so that he could listen to a Dhamma discourse
afterwards.   Consumption is a means to an end.

Given these principles, certain subsidiary practices are
implied.   For instance, people who have enough food for their
needs, are not encouraged to eat as much as they like, or just to
follow their desires.   What’s more, praise is sometimes given
to monks who only eat once a day.   Economics, on the other
hand, would praise those who eat the most; those who eat three
or four times a day.   If someone were to eat ten times a day, so
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much the better.   But in Buddhism, given that eating once a
day is enough to meet the need for true well-being, then those
monks who do so are praised.   It’s not that getting down to
eating one meal a day is the goal of course.   If one didn’t do
anything afterwards to make use of that frugality then it would
be pointless, just a way of mistreating oneself.   Thus one must
consider consumption as a condition for self-development.

Eating one meal a day is not a practice restricted to
monks.   On Observance days, Buddhist laypeople may take
Eight Precepts for a day and a night, one of which is to refrain
from eating after mid-day.   Renunciation of the evening meal
becomes an economic activity which is of benefit in the
development of the quality of life.   Consumption is then an
economic activity leading to the development of the quality of
life that can be either positive or negative in nature, it may
mean to eat or  not to eat.   In other words, not eating can also
be an economic activity increasing the quality of life, and in
doing so provide satisfaction.

Ordinarily our satisfaction arises from consumption, but
there are also many cases in which we can experience a sense
of satisfaction at non-consumption.   However the satisfaction
at non-consumption might arise from some mental impurity,
e.g.  one could eat only once a day out of conceit, to show how
tough or ascetic one is, and then feel pleasure and satisfaction
in the pride one feels in one’s accomplishment.  Satisfaction
arising from conceit is a mere step away from that arising from
the gratification of craving.  The correct form of satisfaction in
this case would be to eat little or to abstain from food as a way
of training oneself, in order to go against the grain of desire,
and then to feel pleased and satisfied at the resultant increase in
one’s true well-being.  A great many people, in their efforts to
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find satisfaction through consumption, damage their health and
do harm to themselves and others.  Drinking alcohol for
instance, satisfies a desire, but is a cause of ill-health, quarrels
and accidents.  People who eat for taste often over-eat and
make themselves unhealthy.  Others give no thought at all to
food values and waste a lot of money on junk foods, so that
some people even become deficient in certain vitamins and
minerals despite eating large meals every day.  Incredibly,
cases of malnutrition have even been reported.  Apart from
doing themselves no good, their over-eating deprives others of
food.  So pleasure and satisfaction are not a measure of value.
If our satisfaction lies in things that do not enrich the quality of
life, then it can sometimes destroy our true welfare, We may
become deluded and intoxicated; we may lose our health, lose
the quality of life.

There is a classic economic principle that the essential
value of goods lies in their ability to bring satisfaction to the
consumer.  Here, we may point to the examples given above
where heavy consumption and strong satisfaction have both
positive and negative results.  The Buddhist perspective is that
the benefit of goods and services lies in their ability to provide
the consumer with a sense of satisfaction at having enhanced
the quality of his or her life.  There has to be that extra clause.
All definitions, whether of goods, services, wealth or whatever,
must be modified in this way.

(2)  Not harming oneself or others

A further meaning of the term ‘just the right amount’ is
of not harming oneself or others.  This is another important
principle and one that is used in Buddhism as the basic
criterion of right action, not only in relation to consumption,
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but for all human activity.  Here it may be noted that in
Buddhism ‘not harming others’ does not apply to human
beings alone, but to all that lives, or in a more contemporary
idiom, to all ecosystems.

From a Buddhist perspective, economic principles are
related to the three interconnected aspects of human existence:
human beings, nature, and society (with the meaning of the
word nature used in the sense of ecosystems).  Buddhist
economics must be in concord with the whole causal process
and to do that it must have a proper relationship with all three
of those aspects, which in turn must harmonize and support
each other.  Economic activity must take place in such a way
that it doesn’t harm oneself, i.e.  does not cause a decline in the
quality of life, but on the contrary enhances it.  Not harming
others means not causing distress and agitation to society and
not causing degeneration in the quality of ecosystems.

At present there is a growing awareness in developed
countries of environmental issues.  People are anxious about
economic activities that entail the use of toxic chemicals and
the burning of fossil fuels, and the like.  Such activities are
harmful to the health of individuals, to the welfare of society,
and to the environment.  They may be included in the phrase
harming oneself and harming others, and are a major problem
for mankind.

Technology

I would like to digress a little at this point and say
something about technology.  The question may be asked as to
what our understanding of technology is.  In Buddhism, or
particularly in Buddhist economics, technology is defined as
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the means to extend the range of human faculties.  We possess
eyes, ears, a nose, a tongue, a body, and a mind—these are our
sense faculties, and they are limited in use.  If we want to drive
in a nail and we use our fist it will be very painful.  If we have
to walk wherever we want to go it will be very time-
consuming.  So what can we do?  We invent a hammer.  A
hammer extends    the range of our sense faculties, increases
the amount of work we can do with our hands.  We have
extended distances our feet can take us by building vehicles,
and then airplanes.  Our eyes are unable to see very small
objects, so we have invented microscopes to see micro-
organisms.  They cannot see the stars that lie at great distances
from the earth, and so we have built telescopes.  These days we
can even build a computer to extend the capability of the brain.
So technology extends the range of sense faculties.

In the modern period our use of material means to
effect the extension of the range of sense faculties has led to
industrial advances, but the current form of technology is not
the only one.

Historically, there have been cultures whose people
have been seriously concerned with matters of the mind.  They
also found ways to extend the range of human faculties, but
they used non-physical means.  It is said that certain monks and
yogis developed psychic powers such as the ability to fly
through the air and to read others’ minds.  So we may
distinguish two kinds of technology: the physical and the
psychical.  People make use of technology in their relationship
with society and nature, and so it becomes a new kind of
environmental factor, one that is man-made.  Sometimes this
man-made factor conflicts with the well-being of society and
nature, causing various problems.  Technological development
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may cause an imbalance in the quality of human life, nature,
and society; it may hinder the harmonious, supportive
relationship between these three factors, causing them to
decline.  And technology may be used in a way that harms self
and others.  These problems may be remedied by developing
technologies that are conducive to harmony and mutual support
between these three elements of human existence, and by using
technology to promote the true welfare of self and others.

Summary

In summary, one important point that must be stressed
is that the economic results that we seek are not ends in
themselves.  They are means, and the end to which they must
lead is the development of the quality of life and of humanity
itself.  Consequently, it is the view of Buddhism that economic
activity and its results must provide the basis of support for a
good and noble life one of individual and social development.

Buddhism considers economics to be of great signifi-
cance—this is demonstrated by the Buddha having the
peasant eat something before teaching him.  Economists might
differ as to whether the Buddha’s investment of a 45 kilometer
walk was worth the enlightenment of a single person, but the
point is that not only is Right Livelihood one of the factors of
the Eightfold Path, but that hungry people cannot appreciate
Dhamma.  Although consumption and economic wealth are
important, they are not goals in themselves, but are merely the
foundations for human development and the enhancement of
the quality of life.  They allow us to realize the profound: after
eating, the peasant listened to Dhamma and became
enlightened.  We must ensure that the creation of wealth leads
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to a life in which people can be creative, develop their
potentials, and endeavor to be good and noble.  It is in short the
quality of life that we are talking about.

In Buddhism there is a teaching called the Three Attha:
that is, the initial, medium, and ultimate goals of human life.
The initial, or basic goal refers to ‘visible benefits,’ of which a
reasonable economic security is central; but the benefits of the
first Attha have to be coordinated so as to assist with the
attainment of the two further goals—the medium goal of
mental virtues and quality of life, and the ultimate goal of
complete inner freedom.  In the effort to help achieve these
three goals, economics must look upon itself as a contributing
factor, one of many interrelated branches of knowledge that
must support each other in the remedying of human problems.
Consequently, an important task for economics is to find its
points of contact with other disciplines and discover in which
ways to best cooperate with them, how best to distribute the
work load.  Education for example could be used to teach
people to recognize true and false values, what is and is not
quality of life and so cooperate with economics in human
development.

The major part of our lives is taken up with economic
activities.  If economics is to have any real part to play in the
resolution of the problems facing humanity, then all economic
activities, whether production, working, spending or
consuming must help to create true well-being and develop the
potential for a good and noble life.  It is something that we are
capable of doing.  The essence of Buddhist economics lies
here, in ensuring that economic activity simultaneously
enhances the quality of our lives.
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